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 ةداهش لينل ققحملا اهب مدقت يتلا ةلاسرلا نم يناثلا مسقلا وه ناويدلا اذه
 تشقون ذقو . ديردم ةعماجب بادالاو ةفسلفلا ةيلك نم ةيلودلا هاروتكدلا

 ةنوكم ةنج مامأ ديردمب بادآلا ةيلك ةعاقب 1966 ةنس وينوي 16 يف ةلاسرلا
 , ةطانرغو , ديردم : يهو تاعماج ثالث نولثمي نيقرشتسم ةذتاسأ ةسمخ نم
 8 عامجالاب زايتماب هاروتكدلا ةجرد اهبحاص اهم لانو : ةطسقرسو

 يفو عورشملا اذه دناسو دعاس نم ركشأ نأ يل بيطي ةبسانملا هذببو
 , يناوطتلا دمحم هيقفلا ةمالعلا : ءالجألا خويشلاو ةرربلا ةوخالا مهتعيلط
 روصسمتب باهولا دبع خّرؤملا ذاتسألاو . ينومملا دمحم ميركلا ةثاحبلاو
 ذاتسألاو يناتكلا مهاربإ دمحم خيشلا ةمالعلاو . بارغ ديعس طيشنلا ةثاحبلاو
 ةنازخلا ىلع فرشملاو يكلملا ناويدلا سيئر)» بيطخلا فيطللا دبع بتاكلا

 ةمالعلاو , يجارجرلا هللا دبع ذاتسألا لضافلا خألا هللا محرو . (اقباس ةيكلملا
 يف ينم ام ىلع عالطالا صرف نم يل رّسي امب يسافلا دباعلا ذاتسألا علطملا
 هذاز يسمللا بيبحلا جاحلا ذاتسألا ركشأو . نييورقلا ةنازخو ةماعلا ةنازخلا

 ىردأ وهف ايداص سربت سايلإ روتكذلا امأ . ةيفاعلا عم هرمع لاطأو اقيفوت هللا
 ةقدو قلخلا ةثامد يف وه امث ىدبأو ىدسأ امب مارتحاو ريدقت نم هل هتكأ امب
 . ماقثاو ءدبلا يف هلل دمحلاو . حصنلا لذبو ةظحالملا
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  7ور ٠

 مسمم_-__ْهم

 يملعلا هججاتنإ بناجب رابألا نبا هيقل يذلا يوسأملا ريصملا نإ
 عطتسي مل ةئيناسنإلا سيساحألا ىندأو طسبأ نم اودرجث نيد ًالج دي ىلع
 يف اهب عّتتمتت يتلا ةعساولا ةرهشلا نيبو ةاذفلا ةيصخشلا هذه نيب لوحي نأ
 هجاتنإب برغلاو قرشلا نم ثاحبلا نم ريثك متها دقلف ٠ رضاحلا رصعلا
 ةيصخش نإف كلذ عمو . هتايحب اصاخ افيلأت مهضعب درفأو . مامتها امّيأ
 هّنأل « ةدع بناوجل ةداج تاسارد بلطتت لازت ال ةيعوسوملا راّبألا نبا

 بتك نم هل رشن ام لضفب كلذو خيراتلا ناديم يف رثكأ فرع دق ناك نإ
 ثيدحلا ناديم ةصاخبو ىرخأ نييدايم يف هزيربت ”نإف «٠ لاجملا اذه يف
 . ناديملا كلذ يف هزيربت نع "لقي ال رعشلاو بدألاو

 لعج امم رداصملا ضعب اهب انل ظفتحا دئاصق راّبألا نبال تفرع

 هتيرعاش نم لّدقي وأ اليئض ايرعش اجاتنإ هل "نأ ررقي نيثحابلا ضعب
 دادرت ةئيمهأ اذ اثدح ناويدلا اذه فاشتكا ناك كلذلو ٠ اهتميقو
 . اينابسإ وأ برغملا يف ءاوس ثحبلا سلاجم يف هادص

 هتساردو ناويدلا قيقحت « ىربكلا يتحورطأل «٠ يرايتخا يقل دقو

 سيئر ابداص سريت سابلإ روتكدلا يذاتسأ فرط نم اعيجشتو اباحرت



 جارختساب انثأل ديردم ةعماجب بادآلا ةيلكب ةئيبرعلا تاساردلا مسق
 انفشك دق نوكن يبرغملاو يسلدنألا ثحبلا ناديمل هميدقتو ناويدلا اذه
 مخض جاشنإ ىلع ادامتعا رابألا نبا ةيصخش بناوج نم اليصأ ابناج
 تاعوضوملا نم . ةقدو قدصب هسكعي ام بناج ىلإ عونتمو . ايبسن
 ةيخيراتلا بناوجلا هلب رصعلا اذه يف ةدئاسلا ةينفلا صئاصخلاو ةلوادتملا

 هبحاص ةايحو ناويدلا ةساردل لوألا مسقلا انصّصخ دقو . ةّيصخشلاو
 همادقن يذلا ناويدلا قيقحتب اصاخ يناشلا مسقلا انلعجو « هتيرعاشو
 .روتلا ملاعل مويلا

 نع « زاجيإبو « طقف ٠ ثادحتأ نأ ةمدقملا هله يف ينّمهيو

 نع ثيدحلاب يهتنأ مث يبدألاو يملعلا هجاتإو رابألا نبا ةايح
 . هب قّلعتب امو ناويدلا



 2و, < يف ني 1

 ىسلبلار ايلا بارع (ثلا
(595 - 658 / 1198 - 1260) 

 نب نامحرلا دبع نب ركب يبأ نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وه
 وهو « رابألا نبا بقلب رهتشا ٠ يسنلبلا يعاضقلا ركب يبأ نب دمحأ
 ضعب عقوي وه ناكو « هب نوفرعيو هنولمحي هدادجأ ناك ليصأ بقل
 قلطأ ام لوأ قلطأ ديدج بقّللا نأب لوقلا إطخلا نمو « هب هلئاسر
 ةئاثرو هناسل ةءاذبل هل ةّبس  ليق امك نكي مل هّنأ امك . هيلع
 || هتئيه

 اريثك تبجنأ يتلا (1ة1ءموزه) ةيسنلب ةئيدم يف رابألا نبا دلو
 يف ةعمج موي رجف يف كلذو « تايصخشلاو ءارعشلاو ءاشملعلا نم

 . م 1198 ةنس رياني وأ ربنجد / ه 595 ةنس عيبرلا يرهش دحأ

 عابطلا نسحب اوفرتع لهأ نيبو ةعيبطلا لامجب زاتمت ةئيب يف أشن
 ناك . هئقفتم فلقثم يملع وج يفو « ءايزألا ةقانأو سوفتلا مركو
 ءاملع نم ددعب ةيملع تالصو تاقالع هل « ةيسلب ءاملع نم هدلاو

 يبأ سلدنألا خيشل هتمزالمب رهتشا .اصوصخ اهّيقرشو امومع سلدنألا
 . هيلإ هعئااص ىندأو هتناطب صخأ نم ناك ذإ يعالكلا ناميلس عييبرلا

 هدلو « ودبي اميف « ناك يذلا دمحم هدلو هيجوتب دلاولا متها

 . ملع بلاطل صرفلاو فورظلا لك هل روي نأ ىلع صرحو « ديحولا
 . هاملعلا ةرايزو ملعلا سلاجم ىلإ هعم هبحصي ناك هّنأ كلذ نمو

 . ابصلاو ةلوفطلا ةلحرم زواجتي مل دعب وهو مالعألا هل زيجتسيو

 ملو « ءاصقتسالاو ثحبلاو ةرباشملاو دجلاب رابألا نبا فرع
 ةلحرب موقي هارذ لب سلدنألا يقرشو ةّيسنلب خويش نع ذسخألا يف رصتقب
 . هدلاو ةايح ءانئثأ كلذو ذخألاو ةساردلل ةّيسلدنألا ندملا ضعب ربع ةيملع
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 ىدل هتناكم يف هفلخو . هدلاو يعن هغلب امدنع ةيسنلب ىلإ داع
 ىتح هلبحو هباجعإب راّبألا نبا رثأتسأ يذلا يعالكلا عيبرلا يبأ
 يف هل نيدم هنأ هراثآ مظعأو . هيبالط بحأو هتذمالت برقأ حسبصأ

 بتكلا ضعب فيلأت هيلع حرتقا يذلا وهف . ةيسايسلاو ةّيملعلا هتايح
 مكاح رادب ابتاك هقحلأ امك ٠ ةردان داومو ةمهم لوصأب هدوزو

 .اعفاي اباش لازي ال وهو ةيسنلب

 انذخأي ال كلذلو ةليلجو ةلفاح ةّيملعلا رابألا نبا ةايح تناك

 ملو . هتايح لالخ خيش يتئام نم رثكأ نع ذخأي هانيأر نإ بجعلا
 تناكو « ةناكمو املع هنم لقأ مه نّمم ةدافتسالا نع فكنتسي نكي
 بحاص يرذنملا مسيظعلا دبع خيشلاك نييسلدنأ ريغ ءاملع عم ةفالع هل
 حامر "الإ بلطلاو ذخألا ةلصاو» نع هقعي ملو . بيهرذشلاو بيغرتلا
 . ةرابجلا ةمهلا كلت ىلع يضقتو هحور هنم عزتنتل همسج تشوانت

 مكحلا لكاشمو ةسايسلاب ىلتبم يملعلا هحومط بناج ىلإ ناك
 يدحوملا صفح يبأ نب هللا دبع يبأ طالب يف ابتاك قحتلا . ةرادإلاو
 كلذ ىنعمو (م 1218  ه 615 ةنس لبق) كلذو (م 1223 / ه 620 ةنس يفوت)
 ةمدخ يف رمتسا مث « رمعلا نم ةنس نيرشعلا كاذإ غلبي نكي مل هنأ
 هديس عم أجتلا م 1228 / ه 626 ةنس يفو . نامحرلا دبع ديز يبأ هدلو

 رعشي مل هنكلو (نيينوغرألا) نابسالا ىراصتلا دالب ىلإ اذه عولخملا
 هيقل ام مغر ءهدّيس هيف طروت املو نيشملا لمعلا اذهل حايتراب
 مالسإلا راد ىلإ داع ىتح اليلق "الإ ثبلي ملف هبناجب ةيانعو ةياعر نم
 ثشغأ / ه 626 ةنس لاوش يف (6ةله 51:0 شآ يداو يف هاندجو ثيح

 يجرزخلا نيسحلا يبأ ميدقلا هقيدص وحن هجتا كلذ رثإو .م 29
 نبا فرط نم (1431974) ةبطاش مكاح (م 6 / ه 634 ةنس يفوت)

 امعو هتايح نع ةديدج ليصافت امهيف انل مادقي نيتديصقب هحدمو دوه

 . ةملسملا هدالب ىلإ ةدوعلا قيرط يف وهو بلسلاو بهنلا نم هل ضرعت
 اهديدحت يردن ال ةدم ماركإو ةياعر يف ةبطاش يف هعم ”لضو
 ء م 1236 1235 / ه 633 ةنس لبق ةيسنلب هسأر طقسم ىلإ داع "مث طبضلاب

 . (083014) ةيناد ةنيدمب ءاضقلا ةطخ لوازي خسيراتلا اذه يف ناك ثيح
 هتقادصل ركنتي مل ذإ انسح الابقتسا شيندرم نب نايز ليمج وبأ هلبقتسا



 ىلإ اينج نالمعي اناك ثثيح يدحوملا مكاحلا طاللب يف ةميدقلا هترشعو

 اهيف أربت ٠ ةليوطو ةليمج ةديصقب رابألا نبا هحدمو . هتمدخ يف بنج

 امك ٠ افيفخ نوكي نأ لواح اضيرعت هب ضرعو عولخملا ديز يبأ نم

 نايز هقحلأف . هب نييسابعلا فارتعاو هتناكم ىلع ليمج ابأ أنه
 هراتخاو ةريطخلا ةجرحلا فورطلا كلت يف هريزو هليعو هتموكحب

 ”لقتسا يتلا ةيصفحلا سنوت نم ةدجنلاو ث وغلا بلطو ةعيبلا دفو سأريل
 ةدس ناضمر ىف ةرصاحملا ةيسنلب دفولا رداغو ٠ ءايركز وبأ اهب

 رابألا نبا ىقلأ سنوتل لصو امدنعو ٠ م 1238 ويام وأ ليربأ / ه 635
 ىدصلا ربكأ اهل ناك يتلا ةروهشملا ةينيسلا هتديصق ءايركز يبأ يدي نيب
 ءارعشلا ضعب هاذتحا اجذومن تربثتعاو سنوتب ةيبدألا ةيدنألا يف

 اضيأ ناكو ! ! اهاوتسم يف مظنلا ىلع ةردقلا نود كلانه نيرصاععملا
 حاملا ءادّتلل باجتساف ءايركز يبأ ريمألا سفن يف ديدش ريثأت ةديصقلا
 ناك راصحلا "نأ الإ ةيئاذغلا داوملاو حالسلا نم ةمخض ةنوعمب ثعبو

 نم بارتقالل ةئيسنوتلا نفسلل ةصرف عدي مل :ثيحب ماكحإلا ديدش
 نأ ىلإ اهرطضا امم نيرصاحملا نييسنلبلاب لاصتالاو ةيسنلب ءيطاش
 . ةيناد ءانيم يف اهتانحش غرفت

 0 ةدجنلا ةبحص ناك هلعلو . ةئيسنلب ىلإ رابألا نبا داع

 مست ىلع اومزعو مهربص دفن دق نيرصاحملا هناوخإ دجوو
 0 ميلستلا تاضوافم يف هيئان نوكيل نايز ريمألا هراتءاو ةنيدملا

 /5/ 28 / ه 636 رفص 17 يف كلذو نيبنوغرألل دلبلا ميلستو ةميزهلا ةقيثو
 سنوت ىلإ رابألا نبا رفا ةسنلب عايض نم رهشأ ةعضب عبو . م 8

 ةعيب يصفحلا ءابركر يبأ ىلإ لقني ذإ ىلوألا كلت ةلئامم ةمهم يف

 ريمألا اخرصتسم م 1239 | 12 / 8 / ه 636 ةنس بجر رخآ كلذو ةيناد

 اهيفو . اقزمتو اسأي ىردتتو ةرسحلاو ملألاب حفطت ىرخأ ةديصقب
 . .كالهلاو عايضلا ىلع تف رشأ يتلا سلدنألا ءامذ ذاقنتسا ىلع ريمألا ثحب

 اهتخأل ناك ام يبدألا ىدصلا نه (| مقر) ةديصقلا هذهل نكي مل نإو

 . ركذلا ةمدقتملا ةينيسلا

 يف ةدم ميقيو سلدنألا ىلإ دوعي م 0 / ه 636 ةنسلا ةياهن يفو
 نأ دعب اهيلع ىلوتسا يذلا ليمج 5 فنك يف (1214]141) ةيسرم ةنيدم



 حلاصلا لججرلا باطخ نب زيزع دبتسملا اهمكاح دي نم اهعزتنا

 اكاّفس حبصأف مكحلا هاغطأو ةطلسلا هتدسفأ يذلا دبعتملا هيقفلاو

 ةماعلا هيلع قنحأو رودصلا هيلع رغوأ امم مئارجال ابكترم ءامدلا
 . نزحم ريصم ىلإ هتدروأ ينلا

 رابألا نبا رداغ م 1240 / ه 637 ةنس لئاوأ وأ ه 636 ةنس رخاوأو
 حمبصأ ننيذلا نيبصفحلا ”لظ يف ةماقإلاو ةرجهلا ةّينب سلدنألا هترسأب
 ىسرمملا تناك يتلا ةياجب ىلإ الوأ هججتاو « ةديطو ةقالع مهب هطبرب

 طسوألا برغملاو سلدنألا يقرش نيب لصولا ةلص نّوكي يذلا يسيئرلا
 . هدهع يلوو ءايركز يبأ نب ىيحي وبأ هلبقتسا كانهو « ىندألاو
 . هعايضو هتثراكو هتّمأ ةاسأم فصوو هنطو اهيف ىكب ةديصقب هحدمو

 بيحرتو ماركإ لك اهريمأ ىدل دجو يتلا ةياجب يف اريثك مقي مل
 ةبكنلا حارب انخثم لازي ال وهو اهيلإ لصوف « هفده سنوت تناك ذإ
 ةجوز هتبحصو « يفذلاو ءالجإلا ساسحإب اقّزممو ةبرغلا مومهب القثمو
 . حفاوسلا عومدلاب الإ قطنت ال ىسألاو نزحلا نهده تانبو. ةمولكم
 نم هيلع قدغأ امب هتاحارج جلاعو هتاسأم نم ففخ ريمألا نكلو

 نباب فورعملا ينئاجبلا هللا دبع وبأ يفوت امدنعو « مرك نم هالوأو معن

 تدنسأ ءايركز يبأ طالب يف ةمالعلا بحاص (م 1241 / ه 638 ةنس) ءالجلا
 لصي نأ عاطتساو « عرابلا ءىشنملا بتاكلا راّبألا نبا ىلإ ةمهملا هذه

 نم انكر رابألا نبا حبصأ يذلا ريمألا ىدل ةقومرم ةناكم ىلإ
 تايبأ ضعب يف ةعاضق رخفب هالحو همكح يف رعشلا ةلود ناكرأ

 ةريثك دئاصقب هحدم دقو هل انيدم هريمأب ابجعم راّبألا نبا ناك

 شكارمب مهتاقالعو مهبورحو مهتراضحو نييصفحلا داجمأ اهيف لجس
 امك « ةيسايسلا مهفادهأو ... اهريغو ةساملجسو سلبارطو ناسملتو

 سلدنألا تناكو «٠ ءايركز يبأ دهع يف سنوتب سلدنألا ةفالع لجس
 « نوعلاو ددملا هنم سمتلتو اهتقث هيف عضت نمع ثحبت ةرتفلا هذه يف

 اهوحن بذتجت يتلا ةرواجملا ةيمالسإلا لودلا ىوقأ نويصفحلا ناكو
 مهاباعر ىلإ اهيف مكحلا بالطو اهؤامعز برقتيف نييسلدنألا باجعإ
 اهيمسي « ةدح هيرتعت تناك راّيألا نبا نكلو . ءايركز يبأ ىلإ ةعيبلاب



 نيبو هنيب ام تدفأ قّوفتلاو ةزرعلاب روعش اهثعبي « اوأب مسهضعب
 لزعلا اذه ناك ىتم طبضلاب يردن الو . هبصنم نم هلزعف ءايركز يبأ

 انيدل دكؤملا نم نكلو . ةمهملا كلن يف اهاضق يتلا ةدملا يه مكو
 .ء ه 642 .ه 640 .ه 639 ةيلاتلا تاونسلا لالخ سنوتب اميقم ناك هنأ
 . ةمالعلل ابتاك لازي ال تاونسلا هذه يف ناك هنأ ودبيو ه 645 ةنسو
 فطعتسي « امّلأتم اًيفنم ةياجب يف هدجن ه 646 ةنس رفص رخآ يفو
 « باتكلا باتعإ : هباتك فّلؤيف ريمألا دنع هل عفشي نأ دهعلا يلو

 أدب دقو . هفطعو هملح ٌردنسبو هبضغو ربمألا ءاولغ نم فّفخيل
 2« ىبحي يبأ ءايركز دهعلا يلو ةايح نم ةريخألا مايألا يف هفيلأت
 رمتساف هبر يقل دق ىيحي وبأ ناك ىتح هفيلأت نم يهتني داك امو
 ناوهو ةّلاذ يف وفعلا اسمتلم هللا دبع يبأ دمحم ديدجلا دهعلا يلوب عضشتسي

 يذلا بنذلا كلذ : ريمألا قح يف هبكترا يذلا ريبكلا بنذلا نم ابئان
 قباسلا هرايتخا نع عجارتيو هزازتعاو هوأب نع لزانتي نأ ىلإ هأجلأ
 ةنس لاوش وأ ناضمر يفو . ميحجلاب انرتقم ناك ولو زعلا قيرطل
 هحناوج المت وفعلا رئاشب تناك 1249 - 1248 ةنس ريان وأ ربنجد / ه 6
 .ارورسو احرف هتيبو

 وبأ يفوت م 1249 / 10 / 9 / ه 647 ةنس ةرخآلا ىدامج 29 يفو
 نبا نحل يذلا رصنتسملا هللا دبع وبأ هدهع يلوو هدلو هفلخو ءايركز

 بعصلا هقلخل ةياجبل هافنو هلزع ام ناعرس نكلو « هتيشاحب رابألا
 ! « نينمؤملا ريمأ » شيطلو هيلع هداسح رسماتو

 رابألا نبا نأ نيقي ىلع انكلو . يفذلا خيرات ديدحت
 دقو م 1252 ربمفون / ه 650 ةنس ناضمر يف ةئلاشلا ةرملل ةياجب يف ناك
 اذخأ يملع طاشنب موقي نأ ةنيدملا هذهب ةديدجلا هتماقإ هل تحانأ
 تاونس عبس قيقحتلاب ةماقإلا هب تدّماو 3 اغيلأتو انيودتو ءاطعو

 لالخ ناكو . ليلقب رثكأ اهنأ نظن انك نإو ء اه 657 650 ةنس نم
 ىوكشلا نع اديعب ء انانثمطا رثكأ هلعج امم ريمألا تالصب عممتي كلذ
 عم اقباس لمف امك تاعافشلا يف احاحلإ لقأو رقفلاو عايضلا نم

 نود تالواحملا ضعب لذب هنأ دعبتسن ال انك نإو « ءايركز يبأ

 نب دمحأ هقيدصو هخيش لعلو . سنوت ىلإ عوجرلل حاملا وأ صرح



 ه 657 ةنم يف ذإ . ريمألا ةمدخل هعاجرإ ىلع لمعب ناك نمم ةرسيمع
 . اروربم امركم ةرضحلا وحن رفسلاو ةكرحلا ىلع مزعي نأ هيلإ بتك
 ةرداغم ىلإ . ةرضحملاو ماكحلا ةمدخب يلتبا يذلا رابآلا نبا عراسف

 لراو هلاثمأب ابصخ ناك يذلا يسلعلا وجلا نع يلختلاو ةياجب
 يذلا نكملسملا ةفياخو ٠ نينمؤملا ريمأ ١» ةيشاحب قاحتلالل سنوتل

 ءاركإلا ١ اذه "نأ ريغ . مج ماركإب لبوقف . نيمرحلا ةرامإ هل تناد

 نبا مهنمو هموصخ رصأ دقلف اليوط هب - نأ انيحاصل بتكي مل

 نينمؤملا ريمأ ىدل هيلع اوسسدف هيلع ةرماؤم رطخأ كبح ىلع ةريمع
 هلتق ذإ ةرابج ةثطب هب شطبف رصنتسملا هللا دبع يبأ ن نيدلسملا ةفيلخو

 تاوف دعبو . هسبتك عم هقثج اوقرحأ مث حامرلاب اصعق هدونجو هناوعأ

 : هلوق ذئدنع دشنأو ماكحلا ملح طلع اَبألا نبا كردأ ناوألا

 ادبعأ مهو كواملا تمادتخ . اهافس يتألا داشّرلا تمرح

 دّبعأ نمل تلبغر ًالهف ادإ تئج مهل يتابغر يفو

 اناودعو املظ ليلج ملاعب كتف املاظ اكلم نأ خيراتلا ٍلجس دقو
 مرحم 20 ءانالثلا موي كلذو مخضلا يملعلا ةيحاتعلا قرع امك هفرحأو

 مالستساف هريصم رابألا نبا كردي ناك امّبرو . 1260 6-1 / 8 ةنس

 7 الئاق رادقالل

 اطسق الو اروح رهدلل 'دقدلعت الف امم ام حولا يف طتخ دّق هننإ امأ

 ىرح امب ”ضْراو روادقَملا طّخلست الو

 اطخّسلا لضْمَي اضّرلا نإ هب "كبت

 :اهنم ابابسأ هلتقل اودروأ دقو

 يضْرُي ال امب هيف ضاخ خيراتلا يف ابانك فدأ هنأ ١
 ا . ريمأآلا

 ةقاطب ىلع ريمألا عالطا ببسب ةلودلل هوركملا عقوتب هماهتا - 2
 ؤش علاطلا اذه ناكو . قئاولا هدلول علاطلاو دلوملا ةعاس نيبت

 .ودبيب امك



 . ريمألا ىلع جورخلاو اصعلا قش موت - 3

 ةمهتلا هذه نوكن دقو . هصقتني هنأ نم ريمألل يمناه 4
 دقوتو هملع ةرفوو هبدأل ادوسحم ناك هنأ ققحملا نكلو . ةلوقعم
 ةرماؤملا حاجن ىلع هداسُنحو هءءادعأ دعاس دقو هحومط ةدشو هئاكذ
 : هقرافت تناك ام "”ةدحو هسملعب هدادتعاو هسفنب هزازتعا ٠ ”سدلاو

 لان نسم هنود ٍِِس راقتحا ىلإ أجلي هنروث يف ناك هنأ دعبتسن الو
 رصئتسملا ىلع يرّْري نأ ىلإ هزازتعا هب لواطتي دقو .٠ ضيرعلا هاجلا
 . اهتالوب ةداشإلاو سلدنألا هليضفتل هيلع هردص رغويو هكرادم ين هصقتنيو
 كلذ ودي امك هدلبل ميمذ بّصعت نم ائيرب نكي مل راّبألا نباف

 ليلجلا هباتك ةمادقم يف ءاوس يشكارملا كلملا دبع نبا خيشلا فرط نم
 ملاعلا اذه ىلع تمتح يتلا مجارتلا ضعب ةبسانمب وأ « ةلمكتلاو ليذلا »

 نبا !طخ ىلإ طقف سيل « هبني نأ ىلإو اهباصن يف رومألا عضي نأ علطملا
 . تاطلاغملاو ءاطخألا كلت عفاود نايس ىلإ لب , هتاطلاغمو رابآلا

 نهادحإ تناك تانبل ابأ ناك رابألا نبا نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 - 1219 1218 / 686 )615  مسيد نب ... بل نب ىسيع نيسحلا يبأب ةجوزتم
 هخويش ضعب نع ذخألا يف هكراش نممو هتذمالت ”صخأ نم ناكو (7
 ةقيرع ةروهشم ةيسنلب ةرسأ نم هدالوأ مأ تناكو . يعالكلا عيبرلا يبأك

 .. (58788004) ةنرطب نم  الصأ - يهو ريزولا نباب فرعت « ملعلا يف
 هللا دبع وبأ طبترا دقو ةيسنلبب رابألا نبا ةرمأل ةرواجم ةرسألا هذه تناكو
 يف ىفوتملا) ينرطبلا دمخأ نب نسح يلع يبأ ةرسألا هذه برب دّمحت

 هبحاص ثيح ملعلا طابرب (1227 7 10 / ه 624 ةنس ةجحلا يذ 9

 يببأ هدلو نع ذخأ امك ةزاجإلاب هيلع معنأو « راوجلا مكحب ةأدم

 هّنأل همخأب مأ اذه ةنباب اجوزتم ناكأ يردن الو م1239 / ه 37

 . رهصلاب هيلإ ريشب

 نأ ىلع « زاجيإ "لك اهميدقت ترثآ راّبألا نبا ةابح يه كلت
 . هللا ءاش نإ لقتسم باتك يف ليصفتب اهمادقن 8 هول
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 يملعلا هجاعنإ

 : هتذمالت -أ

 ةياورو ةيارد ملعلا هنع نوذخأي بالط ةدع رابألا نبا مؤي ناك
 باالطلاو ءاملعلا ناكو . ةياجيو سنوتب اصوصخو همزال نم مهنمو

 قرشلا نم .٠ ةيصاشقلاو ةينادلا دالبلا فاتخم نم هنوزيجتسي ءاوسلا ىلع

 هخويشب هل مجرت نم ىنتعا دقو . هنم نسأ ناك نم مهيفو برغلاو
 مهضعب ىلإ ريشن انه نحنو . هنع نيذخألا نم مسهئانتعا نم رثكأ

 : راجيإب

 دقو . ه 686 615 مسيد نب ... بل نب ىسيع نسحلا وبأ 1

 ... ةيسنلب نم هل نطاومو « همخأ.وأ هتتبا جوز هنأ قبس

 . 659 ةرخآلا ىدامج 23 / 597 مرحم ردص يف دلو (يليبشإلا

 سلدنألاب ءاوس هرصع يف ةعماللا ةيملعلا تايصخشلا نم وهو
 رصنتسملا هللا دبع ىبأ ةناطب صخأ نم تاكو . ةياجب وأ سنئوت وأ

 ١ . ىصفخملا

 يبطاشلا ينانكلا دمحأ نب حلاص نب دمحم ذا هنخ نقا تكف
 ريبك ىسلع طاشنب اونماق نيذلا سلدنألا ءاملع نم وهو (699 )614 

 بحاص يردبعلا هبقل دقو ٠ ريثك قلخ هملعب عفتنا ثيح ةياجب يف

 « طبسلا رابخأ يف طمسلا ررد ١ : رابألا نبا باتك هياع أرقو ةلحرلا
 .هيف هزاجأو

 . (ه 718 )635  ظفاحلا يبطاشلا نايح نب دّسحم هللا دبع وبأ - 4
 مهأ نم ربتعيو . سنوت ىلإ ترجاه يتلا ةّيسلدنألا تايصخشلا نم وهو
 نعو هنع انثدحو سنوتب ديشر نبا هيقل . رابألا نباب اولصتا نيذلا
 هيبر يف كلذو . هتلحر نم ةديدع تاحفص .يف هب ةيملعلا هتقالع
 . ه 684 ةنس لوألا

 قاحسإ وبأ هب نيبجعملاو هل نيسمحتملا هتذمالت صلخأ نمو - 5

 لتحت هترسأ تناكو (660 ت) يناجتلا مساقلا يبأ نب دمحم نب ميهاربإ



 ةوظح اذ وه ناكو . ملعلاو ةرادإلا يف ةقومرم ةناكم ةيصفحلا سنوتب

 8 ءايركز يبا طالب يف

 هيدب نيب ىقلأو يصفحلا ريمألا اخرصتسم رابألا نبا دفو امدععو
 ةيصخشلا ةناكملا ىلع هودسح نمم ةعامج اهدقتنا ةينيسلا هتديصق
 ارصتنم ٠ هريغو . قاحسإ وبأ مهل ىرباف ريمألا ىدل اهب اهغلب يتلا
 .«رابألا نبال راصتنالا يف دقانلا ةزرابمو دفاولا ةرزاؤم» كلذل فلأف راّبألا نبال

 ظفاحو هملع رشنو راّبألا نبا نع ذخأ نم ءالؤه ريغ كانهو

 .هتاياورو هتافلؤم ضعب ىلع

 : هتافلؤم - ب

 ناك يذلا ةلامكتلاو ليذلا بحاص ىثك ارملا كلملا ديع نس لوقي

 : ءاملعلا فاصنإب هنع لوقي راّبألا نبا ىلع ايساقو اديدش

 فراعملا يف اعسوتو . اناقتإو ةعارب سلدنألا لاجر رخآ ناكو»
 . اظقيب .اذفان . ةقث ٠ الدع . اطباض . ارثكم اثدحم . انانتفاو

 اوحن ناسالا مولع يف ارحبتسم ٠ اهضارغأ نيابت ىلع خيراوتلل اركاذ
 ثحبو فيلأتلاب ىنع . اديجم اقلفم ارعاش . اغيلب ابتاك « ابدأو ةغلو
 فئنصو هتداج كولس ىلا يدهتلا نسحو هندام روفوب هيلع نيعأو هيف
 ركشب ءافولا نع زجعأو ٠ اهتداجإ يف زرب تافنصم هلحتني ناك اميف

 .«(اهتدافإ

 يف ةعوضوملا بتكلا نم باتك داكب الو» : ينيربغلا لوقيو
 . « صوصخب وأ مومعب امإ ةياور هيف هلو الإ مالسإلا

 دقو . يعالكلا هذاتسأ دعب عباسلا نرقلا خيش ناك رابألا نباف
 فلخي نأ ثيثحلا هبلطو لماشلا هعالطاو ةعساولا هتفاقث هل تحانأ
 يسامو ةمايسلا لكاشمو مكمحلاو ةرادإلا ءابعأ مغر امخض اجاتنإ انل
 اباتك نيسمخلا ىلع هتافلؤم وبرتو .٠ ءالجإلاو ةرجهلاو تابارطضالا
 ةفرعم نم نكمتن نأ نود اهلج ءامسأ ةفرعم ىلإ لصوتن نأ انعطنسا

 : اهنيوانع هذهو . ةبقبلا

 ١ - لسلسملا ةمحرلا ثيدح يف لسلسلا دروملا .



 . حلاص نب ةيواعم ثيدح يف حلاصلا ذخأملا

 نيعبرأل افنصم نيعبرأ نم اخيش نيعبرأ نع افيدح نوعبرألا

 ابحاص نيعبرأ نع اعبان نيعبرأ ىلإ اقيرط نيعبرأ نم املاع
 . اباب نيعبرأ يف اليبق نيعبرأ نم امسا نيعبرأب

 . أطوملا تاياور

 . افعضلا نم تاقشلا زييمت يفافشلا

 . فلتخملاو فلتؤملا يف فدتعملا ةياده

 . (هزاجنإ نود لتق ذإ مات ريغ) يراخبلا حرش

 . هقفلا يف نينمز يبأ نبا رصتخم

 (تادلجم 4) دهزلاو ظعاوملا يف ليبسلسلا دروو ليبسلا دصق

 ةضراعم يف ليبولا ىعرملا ةرذاحمو ليمجلا ىعسملا ةرهاظم
 . ليبسلا ىقلم
 . طبسلا رابخأ يف طمسلا ررد

 . جهبملا رامضم يف جهرملا راضحإ

 . (ةزوجرا) بايعلا ةضافنو بابعلا ةلاضف

 . ءاملعلا نم نيبجنملا ِإ ءاميإلا

 . ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 . ءارمألا راعشأ يف ءاريسلا ةلحلا

 . باتكلا باشعإ
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 . هتاياور جمانرب

 .هخويش مجعم

 . ربلا دبع نب رمع يبأ باحصأ مجعم

 . ءىرقملا ينادلا ورمع يبأ باحصأ مجعم

 . يناسغلا يلع يبأ باحصأ مجعم

 . يماشهلا دواد يبأ مجعم

 ..يددفلا يه يا تاحبأ مم
 . يرفاعملا يبرعلا نب ركب يبأ باحصأ مجعم
 . جارسلا نب دمحم نب دمحأ نيسحلا يبأ خويش مجعم

 . يسقلا حشفلا راصتنخا يف يسقلا يشوا
 . ةدافولا ةدافإ

 . سيئرلا ميدنو سيلجلا سينأ

 . بوبحملا نطولا ركذ يف بوسهلا راصعإ

 يف ةيرعش تاراتخم) ضارغألا عدب يف ضايرلا عطق
 . (نيمخض نيدلجم

 . بادآلا رهز ىلع هيبنتلل بادتنالا

 رخآ ىلإ اهحتف لوأ نم) سلدنآلا ءارعش يف سدنسلا ءارضخ
 . (هرمع
 . مداقلا ةفحت

 (دّمحم مساب نيمسملا سلدنألا ءارعش هيف عمج) يدّمحملا باتكلا
 . (سلدنألا قرش يأ) قرشلا ءارعش يف قربلا ضاميإ

 . هلئاسر عومجم

 . هرعش ناويد



 : تافلؤملا هذه نم دجو يذلا نكلو

 حلاص روتكدلا هرشنو هققح دقو . باّثتكلا باتعإ |
 . رتشألا

 نيف رشتسملا ضعب نعت دقو .٠ ءارمألا راعشأ يف ءاريسلا ةلملا
 ناونعب سنؤم روتكدلا هرشنو هققح اريخآوهنم مجارت
 . طقف «ءاريسلا ةلحلاو

 مب

 ةجاح يف هّنكلو . تارم ةدع رشنو ةلصلا باتكل ةلمكتلا - 3 - م
 . ةبكلملا ةنازخلا ةخسن ىلع روثعلا دعب ةيملع ةعبط هعبط ىلإ

 يرايبألا ميهاربإ ذاتسألا هبضتقم رشن دقو . مداقلا ةفحت - 4

 .اريدرك هرشن .٠ يفدصلا ىلع يبأ باحصأ مجعم - 5

 نب دلا حالص روتكدلا هرشن دقو ... ليمجلا ىعسملا ةرهاظم - 6
 . (« صوصنو لئاسر» ناونع تحن عومجم نهض دجنملا

 كارتشالاب هتمقمح دقو )0 طبسلا رابخأ يف طمسلا ررد ا 7

 ةيسنوتلا رادلاب هرشننمو . بارعأ ديعس ذاتسألا خألا عم
 . هللا اش نإ ابيرق رشنلا

 . نآلا همدقن يذلا وهو هرعش ناويد - 8
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 تاويدلا اذه

 هنع اوبتكو راّبألا نباب اومتها نمم نيثدحملا نم ثحاب يأ رشي مل
 يذلا ديجملا دبع روتكدلا موحرملا ثحابلا نإ لب رعش ناويد هل نأ ىلإ
 هتامفلؤمو ةّيملعلا هتيحان ىلوأو لماك باتكب رابألا نبا ةمجرت صخ
 : لوقي اظوحلم امامتها

 « عومجم رعش ناويد انل كرتي مل (رابألا نبا ينعي) انبحاص نإف و
 ناويدلا دوجو يفن ىلع رصتقي مل عابطلا سينأ هللا دبع روتكدلا نكلو
 هئيدح دنع راّنألا نبال هتمجرت يف لاق امدنع اذه نم دعبأ ىلإ بهذ لب

 00| : هرعش نع
 لكو . دئاصقلا نم ةعوسج.. وأ رعش ناويد رابألا نبا كرتي مل»

 دجنو . هتمجرتب مها نم ضعب اهعمج ةقرفتم اتايبأ انل كرت ام
 يفو ضايرلا راهزأ يفو بيلعلا حفن بتك يف اقرفتم رعشلا اذه رثكأ
 ةدع زواجتي ال ادج ليلقف يلزغلا هرعش امأو . تايفولاب يفاولا
 . ( تاعوطقم

 رداصملا ءاصقتسا مدع ىلع ينبم لوقتلا اذه نأ نايبلا نع ينغو
 يف هل ةيرعش ةرفو دوجو نع الضفف . هرصعو رابألا نباب ةلصّتسلا
 رعش ناويد كلذ بناج ىلإ هل نإف ةعوبطمو ةطوطخم رداصم ةدع

 يشكارملا كلملا دبع نب دمحم هبيقفلا خرؤملا ءهدوجو ىلع صن دقو
 يذلا حاوطلا نب دحاولا دبع صن امك . ؛«ةلمكتلاو ليذلا» هباتك
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 كف يف لاقملا كبس » هباتك يف ينجاطرفلا مراح اذيملت ناك

 دقو . امخض رعش ناوبد فلخ يعاضقلا رابألا نبا نأ ىلع « لاقعلا

 . ساثلا يدبأب ليلق هنأ ريغ . هسفنب هعلاط

 اهيددع نومئاقلا فشتكا ميظنتلاب ةيكلملا ةنازخلا تيظح امدنعو

 اثارت نم ةردان ازوك ا خألا مهتمدقم يفو

 « رابألا نبا ناويد ١» فشتكا ام مهأ نمو . يبرعلاو يسلدنألا يبرغملا

 ىلع يوتحب مجحلا طسوتم رفس وهو 2 مقر تحت 8 طراخملاز
 راطإلاو مس 20 ىلع 25 هسايقمو . ارطس 21 ةحفصلا يف ٠ ةحفص 2

 لوألا تاحفصلا يف رثبب بيصأ ناويدلاو . مس 10 ىلع ١
 16 ىلع يوتحت يتلا ةيناثلا ةقرولاو ىلوألا ةلكوولا لقألا ىلع عيض
 هنكلو كلذ نم رثكأ عئاضلا نوكي دقو . ا

 رجلا نأ وديه 99 و . 19 نيتحفصلا دنع .رثب عقو امك ٠ ليلق

 . اضايب 100 99 يتحفص يف نأ ىلع ٠ . ةليلق تاحفص الإ بصي مل

 يسلدنألاو يبرغملا بيترتلا بسح ةيئاجهلا فورحلا ىلع بترم وهو
 : يلي انملك وهو

 ْظ .طءزارافاداخاح اجا شا تداابدأ

 ش ءساقاءافا غاب عع ض. ضصءنءم.لءك

 .ي واه

 عيمج رعشلا يفوتس نأ نود ءايلاب يهتنيو ةزمهلاب ءىدتبي وهف
 تناك ةطوطخملا نأل ٠ ليلق بارطضا نم بيترتلا ملسي ملو « فورحلا
 ىلع نيمئاقلا ءالضفلا ناوخإلا ضعب اهقسنو اهممرو ةرثعبم اقاروأ
 . طابرلاب ةماعلا ةنازخلاو ةيكلملا ةنازخلا

 تمق امك « بيترتلاو قيسنتلا كلذ يف فرصتلا ضءب تفرصت دقو
 . قيقحتلا ءانثأ فرصتلا كلذ ىلع تهبن دقو « تاحفصلا ميفرتب

 فيرحتلاو فيحصتلا نم ريثك هب 3 نسح يسلدنأ ناويدلا اذه طخو

 مساو خسنلا خي درات نم لاخ ناويدلاو 3 لك آتلاو مورخلا ىلع ةدايز

 توف ةريخألا 5 وأ ةقرولاو ىلوألا قاروألا عايضو 34 خسانلا
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 ذاتسألا ققحملا ملاعلا لوقيو . خسّتلا خيراتو خساتلا مسا ةفرعم انيلع
 : اندالب يف ثحبلا ىلع ريبك لضف هل يذلا ينونماا دمحم

 ٠. سلدنألا طوقس يلاوح مقو ناويدلا اذه خسن نأ وديبو»

 ةخسن ىلع رثعأ نأ تلواح دقو « ةديرفو ةردان ةخسنلا هذهو
 ءاصقتساو ثحب دعبو ةلواحملا هذه ءانثأ نكلو . ىودج نود ىرخأ

 دواد دمحم دّسلا ذاتسألا دي يف عمقو هنأ تدجو 1965 ةنس لالخو

 هلوأ يف بتك طوطخم عومجم ناوطت خرؤم

 ديعسلا دمحم هدبع دي يف ىلاعت هلل كلم يف دلجملا اذه . هلل د هحلا»

 . هللا اهطاحح شكارمب حيحصلا ءارشلاب ينسحلا دمحأ نب رمع نبا

 « ... ةرجأ قاوأ عبرأب هترفسف ريفست نود هتيرتشا

 : هلفسأ رطس ام ىلع دلجملا اذه لمتشا » : هيلع بتكو

 . ةجافحخ نبا ناويد

 . ةجح نبا ناويد

 0 يعاضقلا راّبألا نب هللا ديع يبأ بيدألا ناويد ضعب -

 يف عقو ةجافخ نبا 0 نأ ريحا 0

 0 بيخ 5 اعازقلا مولا : عزنا ا ا ناو

 اذهلو ! ةديحو ةخسن لع قيقحتلا فنكت 2 ةرماغملا مامأ انكرتو

 يذلاو انيدبأ ن "رمل ب يذلا طوطخملا اذه نوكي الأ : لؤاستلل ارطضم ينارأ

 يتلا ةخسنلا سفنو طوطخملا سفن وه ةيكلملا ةنازخلا يف هيلع انرثع

 ؟ دواد ذاتتسألا ةليضف عوسمجم نم تعزتنا

 يلب ام لؤاستلا اذه ةراثإ ىلع يننعيب

 نبا دئاصق لك ىلع يوتحت ال ةيكلملا ةنازخلا ةخسن نا 1
 ةخسنلا نأ نيح يف « هناويد ضعب ىلع يوتحت اهنأ كلذ ىنعمو راّبألا

 نا ويدلا ضعب اضيأ يه ةيدوادلا ةنازذدلا عومجم نم تعاض يبنلا
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 شكارم ةنيدم وه ةيدوادلا ةنازخلا عومجم ردصم نا ا 2

 يذلا ظيفحلا دبع ناطلسلا ةنازخ بتك نم ريثك ةيكلملا ةنازخلا يفو
 هللا محر زيزعلا دبع ناطلسلا هيخأ لبق نم شكارم ىلع ايلاو ناك
 اهخاسنتساو بتكلا عمجب اعولو ظيفحلا دبع ناطاسلا ناك دقو « عيمجلا
 تعرزتتلا يتلا ةخسنلا هذه نوكت نأ لمتحملا نم سيلفأ . اهسئافن عبطو
 اهسفن يهو ةيظيفحلا ةنازخلا ىلإ تلقتنا ةيدوادلا ةنازخلا عومجم نم
 . لامتحالا اذه دمهتسأ ال ينإ ؟ ةيكلملا ةنازخلا يف اهيلع انرثع يتلا

 براقتم عومجملاو ةخسنلا يف قرولا عونو طخلا نأ ت5

 اذه نم ةديرف ةخسن ىوس انيدل سيلف ءيش نم نكي امهمو
 مادقإلا نإو . ةيكلملا ةنازخلا يف اهيلع رثع يتلا ةخسنلا يهو ناويدلا

 قلازملاو رطاخملاب ةفوفحم ةرماغم ةديحو ةخسن ىلع قى.يقحتلا ىلع
 . مورخلاو فيحصتلاب ةلفاح يهو اصوصخ

 ءهنع ةلصفنم اهنأك ودبت لازت الو ناويدلا ىلإ تاقرو تفيضأ
 تبترا دقو . ةريصق ةيمال ىرخأو ةلبوط ةيلاد ةديصق ىلع يوتحت يهو
 : يلب امل كلذو ناويدلا ميمص نم اهلعجأ نأ عطتسأ ملف تائقرولا هذه يف

 ١ - ىلع 25 ناويدلا سايقم ذإ . فلتخم مجحلا سايقم نأ 20 :
 ىلع 27 تاقرولا سايقمو 18 .

 . تلتخم قرولا نولو عون نأ - 2

 . اضيأ افالتخا طخلا يف نأ 3

 نبا نع ةديصقلا هذه يفن نالعجي نامهم نارصنع كانه نكلو

 : عطاق ريغ رابألا

 نع ةفالخلا ىلع اومارت نيذلا كشلوأل رملا عذاللا ءاجهلا - ١

 رصنتسملا هللا دبع وبا وه انه دوصقملا لعلو .٠ فاقحتسا ريغ

 ديجلا نع ءارش ال دج ةثارو  مهيف دجملاو سابعلا ونب ىزختأ

 درقلا ةعيش اهيغ نع يوعرن الو الملا يف ينود شابوألا ونب ولعتو
 دجلا لطبلاب رورغملا اهفتح ىلإ اهداق ةلاشحلا يف يلع اذ امو

24 



 مسهل نكي مل نيذلا « شابوألا ينبل » هجوم رفاسلا موجهلا اذهف
 اهئاعداو اهئارتشال لاومألا اولذبف ةفالخلا يف ةلاصأ الو بيصن

 ملو . دج نع ابأ ثراوتملا لثؤملا دجملاو قحلا باحصأ ىلع الواطت

 ايند يف ةبرغلا هذهو ٠ ةلاشحلاو رهدلا نم ةرملا ىوكشلا - 2
 ةملأتملا رابألا نبا ةيسفنن سكعي امم نيلتاخملا نيعداخملا نيدساحلا
 لالخ ةبرغلاب ساسحإلا كلذو ىوكشلا كلت هتمزال دقو «ء ةبرطضملا
 امك « نارصنعلا ناذه . نييصفحلا ىلإ هترجهو ةيسنلب عايض دعب هتايح
 رعشلا يفن ىلع نانئمطاو ةقث يف . مادقإلاب انل ناحمسي ال ءانلق
 عم « لظيس راّبألا نبال اهتبسن لوبق ناك نإو تاقرولا كلت يف دراولا
 نع فشكي ديدج ءيش رهظي مل ام ةيملعلا ةيحانلا نم اديعب .كلذ

 . بير يأ عدي الامب رمألا يف لصفيو ةقيقحلا
 يذلا هرعش نم ناويدلا يف دري مل ام ناويدلا رحخآب تقحلأ دقو

 امك .]1 مقر تحن قحلملا اذه تلعجو ةددعتم رداصم نم هج رختسأ

 ناويدلا ىلإ اتفيضأ نيتّللا نيتقرولا يف دراولا رعشلا 2 مقر قحلملا يف تلعج

 «تايفولا تاوف» هباتك يف ركاش نبا امهبسن ناتديصق كانهو
 نانع ذاتسألا نم لك كلذ يف هعبن دقو يعاضقلا يسنلبلا رابألا نبال
 يف امهتأل هنع امهتيفن ينكلو عابطلا روتكدلاو ديجملا دبع روتكدلاو
 دضتعملا رعاش يليبشإلا ينالوخلا رابآلا نب دمحأ رضعج يبأل عقا ولا
 نبال ةريخللاك ةمرتحمو ةقئثوم رداصم ىلع كلذ يف ادمتعم دابع نبا

 . ماسب

 : ىلوأآلا ةديصقلا علطمو

 يدلخ يف كانيع.تدلخ ام ردن مل

 يدبك تدباك ام الو مارغلا نم

 »*» وى 4
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 . فيفعلا لزغلا يف ةديصق يهو
 ٌ ةيناثلا ةديصقلا علطمو

 ابيثكلا هن.م بيضقلا سكشتب ابيرم بيقرلا ”ةفيخ ينراز

 . اشحاف افوشكم ىحنم اهيف احن ذإ ىلوألا اهتخأ سكع ةديصق يهو
 7 ف ا

 رداصم ىلع ناويدلاب راعشألا ضعب قيقحت يف اندمتعا دقو
 : رداصملا هذه ممهأو رابألا نبال رعش اهيف درو ةماه

 . ءاريسلا ةلحلا

 . باتكلا باتعإ

 : مداقلا ةفحت

 . (طوطخم) ليمجلا ىعسملا ةرهاظم

 . (طوطخم) دئيشر نبا ةلحر

 . ضايرلا راهزأ
 . بيطلا حفن

 . (طوطخم) ةلمكتلاو ليذلا

 . (طوطخم) رقفلا رهاوجو ركفلا رهاوز

 . برغملا ىلح يف برغملا
 . ىدعملا حدقلا

 . نيزربلا تايار

 . (طوطخم) لاقعلا كف يف لاقملا كبس

 . ةياردلا ناوئع

 . تايضولاب يفاولا
 . قيقحتلا ءانثأ هيلإ انرشأ امم اهريغو
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 بعصلا قيرطلا ىلإ ثحابللا ءىرالا هيبنت ىلإ ةجاح يف تسلو اذه
 اذه فداصي ام ىلإو ةديحو ةخسن ىلع طقف دامتعالاب هتكلس يذلا

 - هلل دمحلاو - تقفو دقو « ليقارعو تابوعص نم قيقحتلا نم عونلا
 اهيلع باغتلا عطتسأ مل ينأ ريغ تابوعصلا كلت نم ريثك ليلذت ىلإ
 ةخسن ىلع روشعلاب الإ اهلح نكمي ال لكاشم كانه لازت الو . اهعيمج

 جارخإل يدهج ىصقأ تلذب يننإف كلذ عمو . ناويدلا نم ىرخأ
 ةيغبو غ يملعلا قيقحتلا ريمض هنع ىضري وحن ىلع ناويدلا اذه

 نم الامهإ يقل يذلا يبدألا انئارت ثعب يف عضاوتم ظحب ماهسالا

 معنو يبسح وهو ءاريخأو الوأ ةنملا هللو ,« ةليوط ابقح هيوذ
 . ليكولا

 1969 9 13 / 1389 بجر حتاف يف ساف
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 قيقحتلا اذه يف اهيلع اندمتعا يتلا ةبوغذلا عجارملا مهأ

 . روظنم نبال برعألا نال 1

 . يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا 2
 . يرشخمزلل ةغالبلا ساسأ 3

 . سورنعلا جات 4

 . شماوهلا يف اهيلإ انرشأ دقف ةئيبدألاو ةّئيخبراتلا عجارملا امأ
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 ةلمعتسملا زومرلا نايب

 (طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةروصم لايروكسا طوطخم) ةطاحالا :
 . ضايرلا راهزأ :
 . باتكلا باتعإ :

 1 ينيعرلا جمانرب :

 : مداقلا ةفحت

 .ديجملا دبع .د :
 . (سنؤم رشن) ءاريسلا ةلحملا :

 .(ربعلا) نودلخ نبا :

 . ةلمكتلاو ليذلا :

 . نيزربملا تايار ':
 . رقفلا رهاوجو ركفلا رهاوز :
 . لاقملا كبس :

 هي روما ةليعر-
 . مزاح ةروصقم حرش 8

 . (ناويدلا) لصآلا :

 . ليبولا ىعرملا ةرذاحمو ليمجلا ىعسملا ةرهاظم :
 . ةياردلا ناونع :
 . تايفولا تاوف :

 : ىلعملا حدفقلا :

 . برغملا ىلح يف برغملا :
 .ايلعلا ةبقرملا :

 . بيطلا

 . تايفولاب يفاولا :
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 ماقرألا عم :رو شعم

 . يلاوتلاب عبرمو ثلثمو رركم اهانعم :
 نايب يشاوحلا يفو « اًنم وأ ىرخألا رداصملا نم ةدايزلا : [ 1

 راهظتسا يهف ردصملا ىلإ رشأ مل نإف . ةدايزلا كلت ردصم
 :هارن ام تشو . تابيوصتلل ةبسنلاب رمألا كلذكو . ىن

 . ةفلاخملا ةياورلا عضن شماهلابو ٠ هيلإ برقأ وأ اباوص
 . لصألا يف مرخ وأ ضايب :> 6 :

 . لصألا مسيقرتب انأ تمق دقو . لصألا نم ةحفصلا مقر : /[ ]



 ه-

 هاو رض

 ) 2) ( ٠ ١ 2
 2 © جه در . ٠ لاو هم |





 هرمنا تع

 اهتءادن بَدَف ”سكدنأ كنت ءانإ ك1
 انهنعا ةيلعلا كتوعدب تخكرص

 اهَرزأ كليتخ درج كبلجب ' دادشاو

 ةلايإل ْتّوأ + ىوصقلا كراد يه

 2 اهيو
 واعر عر هع

 يرو را
 يشم

 تضتقاف يلايسللا مسهل تركشتو
 يك ا

 [لماكلا]

 اهاءادف بيلصلا 1 تيغاوط لعجاو

 3 اهءابؤح يقي ام 2 كتافطاع نم

 اهءاّزرأ اًههباتقلعأ ىلع '*دادرت

 اهاءاويإ اهرصن مم اهل تتمض
 اهاءاوس ن وكلش ةعارضلا 1

 اهءاس ام مه ٌراصبأ تأر
 و درب ب

 اه ءانع نورياصب ”ةادغلا مهف

 2-52 ا د

 اهاءاررس اه ءارض ”مهتتضتقو

 دنس عزك ةننش يمتحلا هاير سنا ىلا ناب ألا ناايببب )0

 ف كلذ ىلا انرشا
 امك سلدنالا ذاقنتسال هتمه اهيف

 نا ىبيلع . ةتساردلاب نماسخلا لوالا : نجلا

 2 سلا للحلا م4 ديجملا دبع روتكدلل ءرابيالا نبا ٠١ 233/6 ن

 مسقلا 55/2 , نودحوملاو نوطبارملا : نانع هللا دبع 527/3

 ناويدلا ةطوطخم نم طقس ( 16 1 تايبالا ) ةديصقلا نم لردالا

 . وزع نود ( 228 - 233/6 ) ن يف ةلماك يهو
 )1( ٠ هللا نود نم دبع اه لكو « لالض سار لك , توغاط عمج

 ٠ نيدو ةبارقو محر نم مفاودلا ىلا (2)

 ٠ ةيصفحلا سنوتل ةعبات ةلايا سلدنالا نا ىلا ريمشي (4)
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 اذإ اهل ءاقب ال ةريزتججلا كلت
 اهتحانج ”ميحّرلا ىلوملا اهيأ 'شر
 6'اهؤامذ ةايحلا فرط ىلع ىفشأ
 'دقو اهتشاشح ىنئفت 'نأ كاشاح
 اًهللامآ ىدلهلا ةفئاطب تّفاط
 َ 00 ةماعلا تفرش ةيماو

 آم ل قو 1 هبل

 00 كل ليبسلا فيك / 1

 "نم رعت: مل رحسطابأو بد لإو
 اهلالخ ”ليقملاَو سرعسملا باط 7 - 1

 ”سراود لولطلاك ”سرادم يبأب

 اهحابص ”لالّضلا 14 سك ”عناصم 1

 اهودش عمستتن ءاقّرولا اهب 16 تّتحار
 ”ةْنَج 17 اوّدح رانلا لهأل ابجنع

 . لبحلا وهو ءاشر حج (5)
 ٠ حورلا ةيقب (6)

  )7اهفافز ٠
 : نوؤشلا يرمي 8)

 علا نيم غمدلا
 هلا ىهتني انه ىلا (9)

 ناويدلا ةطوطخم
 ٠ لالتخا ص ىفو ن ةعاور (10)
 ٠ مرخ نص ىفو ن نم ةلمكت (11)
 ش ٠ للح ن (12)

 اه ءاقب بي رقلا حتفلا نمضي مك

 اهاءاشر ةاجتلا 5 ةيشرأب دعو
 اهتاءاماق فينحلا نيادلل قبتساف
 اهءاجرو اهءادن كيلع ترصق

 اهتءايلحإ ىضترملا ىيحتيب وجرت
 اهاءاول ماضتسملا رصّتنل تدّقع
 7 اهءاده لالّضلا وحن ىدلهلا مكس

 . 9اهآءام ال اهءءامد 8 نوؤشلا يرمي

 اهءاجيه اهنود مجاعألا 11 (بش)
 امه ءاتشو اهفيصم عيبرلا 12 علاخ

 اهءانثأ 13 ىنملا ررغ تّعلطتو

 اهتءادن بيلصلا ”سيقاون اتخست
 اهآءاسم هليلإ 15 يئارلا هلاخيف

 اهءاكبو اهحوت 1 تدعو
 اهتءايْفأ 5 دع 0 هن مم

 .اسشيراهل لعج حانجلا شار نم : ىشرو

 ىرجم نأشلاو اهيرجيو عومدلا جرختسي يأ

 نم ىلوالا ةحفصلا أدبتو ء١ ص نم طقاسلا مسقل

 ٠ انتبثا ام باوصلاو فيحصت هلملو ىنثلا ص ىفو ٠ ن ةياور (13)
 ٠ « فشك ةاص ىفو 2 ن ةياور (14(

 ٠ « ىنادلا ١ ص ىفو « ن ةياور (15)

 ٠ تحان ن (16)

 ٠ فيحصت وهو « وبح ه٠ ص ىفو 2 ن ةياور )1
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 - اولّمأ ام اولّجعتف - منهل تلمأ

 اهمالسإ ْترَّصْبأ سفتل اًدْنعُب

 20 (اهلاح اولاحأ) دسقف جولتعلا أ

 حراج هراكملاب اهيل 21 ىومأ

 هدب ةجارفلا 32(نآى ىسأ) ىفكو

 امانك ة ةرامإلا رظن يف تاهيه

 اهتءابنأ 24 ةداعم 23 كاه يالوم

 ىدعلا راث آ وحمل كابظ 25 ('درج)

 اه 0 مامإلا ا 26 عدتساو

 ةلمل روهظلا ى ىزعُتي نأ ورغاآال

 هي ب راعألل مجاعألا "نإ

 29 اهُباَبد 28 (اهل) تبدد ول هللات

(18) 0 : 

 اهبرض من (19) عمج ءالسالاو لصالا ىف ءاحج امك انتبثا ام باوصلاو 5

 اهءالمإ 18 (اوغوس) ال « مُسهْساَيأ
 19 اهتءالسأ اهزج "نع تفكوتف

 اهءافشو اهتجالع ”قيطنملا نّمف
 اهلءا وه و اهتءام هرتك رفكلل
 اهءاوُسأ اهوسأ مواقي 0

 0 ناك تركّشلا تنل ٠

 ءاَنبأ ”ةداعس كم 15

 اهاءابظ بلستو اهمغارَّض ٍلتفت
 انه اع لسا اهلاثمأ ل

 :ةاعمارهف ىرولا نوأد احر
 اهءايحأ 00 ترم امهم
 مس ا ساعاس © سس موا مح

 اهةءامسو اهضْرأ اهيللع توطل

 هما نطب ىف اهلخاد نينجلا نوكي ةدلج - ىلسلا

 ٠ ن نم ةدايزلاو لصالا ىف مورخ (20)
 ) )21ىدهان ٠

 ٠ ن نم ةدايزلاو ص نه ناتطقاس ناتملك (22)

 ٠ فيحصت ومعو « كلم ١» ص ىفو 2« ن ةياور 223(

 ى هذهو 2 ةينيسلا ىمو تقبس ىلوالا ةديصتلا نا ىلا ةراشا (24)
 3 ةيناثلا ةديصقلا

 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف ضايب (25)
26) 
2 
)28( 

29) 

 ٠ فيحصت وهو « عدبأاو ٠» ص ىفو ن ةياور
 رصان : ريهظ عممج : امءارهظو.« ةلمب ٠ ص ىفو « ن ةياور
 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف ةطقاس

 ام اهنطومو ميلس ىنب نم بغز نب ةعيبر نبا بابد ىنب ةليبق دصقي
 ٠ ىصفحلا ءاي ركز ابا رصانت تناكو ةقرب ىلا سلبارطو سباك نيب
 ىناجتلا ةلحرو 644 5 ا ل ظنا
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 اهلاتقل 30 (اهفّوَتع) تّلقتْسا ولو
 32اهديصب كئجت اهتحراوتج لسُرأ
 دنق ديحوتللا رشم اي اهل اًربه)
 يتلا 'متكلالخ نم ةظئافتحلا "نإ /
 اهب ًالهئيحف 35 اينآدلا 34 ”ةتكشن يه
 ىدعلا نإ « ةَرْصْنن ةةريرجلا اولؤأ

 اهفارطأ نم كرّشلا لهأب تّصقن
 اهتءاقدِإ 38 اورهلظلت 5 مك اشاح

 'مكل حبْصَني اهرحب اهيلإ اوض وُنخ
 43 اهل وعدي 42 ابوثُم خيرّصلا ىفاو
 ةةّحآس مكشتفت الف داهجلا راد

 اهةءافع 31 تابرقملاب تلبقتسال
 اهءاحرأ اهنحطل دانو ا(ًديَص

 33 (اهءايلع اوزرحأو بوبسهلا نآ
 اهءالخ نع يعادلا بهري ال

 اهئانس َوادنَغ يف اهانس 36 اودجت
 اهتءاليتسا اهراطقأ ىلع يغبت

 37 اهءءاقب نيتمؤملاب اوظفُحتساف
 اهآءاصْنقإ 39 اورمضلت وأ ,ةمأ 9

 اهءاديب 41(اهوحن) اوبوجو 40 اوهر
 45اهءاوث باوّشلا دصق 44يىفطصي نم

 اهءادتهش اهّايحأ 0

 ميلس نب ةتهب نب فوع ةليبق دصقيو ٠
, 145 . 06 

 تاب رعملاو

 ن نم ةدايزلاو ص ىف ضايب (30)
 4 رظنأ ٠ ةنوب ضرا ىلا سباق ىداو نم مهنطاومو

 ٠ 85 « 15 ىناجتلا ةلحرو 3

 ' اهتماركل اهطبرم وا اهفلعم برقي ىتلا ىهو تابرقملا ن (31)
 ٠ اهب عرسي ىتلا ليخلا

 ٠ كيحت ص ىفو ن ةياور (32)
 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف تيبلا اذه دري مل 03

 ٠ سكملا وا ضيبالا ىف ءادوسلا ةطقنلا ح ةتكنلا (4

 ٠ ايحملا ن (65

 ٠ ءاولجت» اهلعلو .« ن ىفو « ص ىف اذك )36

 ٠ اهءامن ن (57

 .امهئاقبإ انه « امهءاقلإ » * ءاورمضت» ن (8

 «ءاورهظت» بسانن الو «ءاورصقت» ص ىفو « ن ةياور 09

 ٠ فيحصت وهو ءوهز» ص ىفو ن ةياور 0
 ٠ ن نم ةدايزلاو ٠ ص ىف ضايب 41

 ن نم ةلمكتلاو ص ىف مرخ 42

 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف ضايب 3
 ٠ «ءاولمجتلف» ن (44
 ٠ فيحصت وعو ءاهاوع» ص ىفو ن ةياور 5



 ينتاب يجاشت اهلئاسر يذم

 ىهتلل بلاوس تهتأ اَمّبْرَلو
 ينتتجت ةزيزمعلا راادلا ىلع تادنفو

 اهئايغ ثوِيغ يرتاح

 49 اهلا ومهأ اهلبس يف : تَنمأ 'دّف

 ىضتّرملا ريمألا نأ 50 اهبْسَحبو
 اه اردإ نساك رح ادد يف

 55 هءاقل بحت سئدنأل ىرشُب

 هّنأب نوربخملا 'ةاورلا ”ق ”قادص

 ةةداقم باعّصلا برعلا خود نإ

 اًنقلاف 59 مرمرعلا هقلئيفب نأكف

 'دقف ىرُبّتكلا ةشلطتبلاب 'مُهْرنْنإ
 ديؤم 62 راصتنا 'نمّرلا 61 م”دعتيال

 همهض ةسصا هو اس مرع

 اه ءاجنو46 اهثير اهبلاع تفقو
 اهءاهنإ 47 تاّمّح تانئاك 'نم

 اهأءار 1 يلتجت وأ اهءالا

 اهاءاقستسا 'مادتقتتي 48 هعقو ام

 يح اللى تفر
 5١ اهءابنأ اهحوتفب ةبكرتم

 54 « اهيذبك 0 بأ يدفي) 0

 انه-ءاقل هلإلا 5 يف 56 بحتيو

 اهلل رك وأ 57 امانض يفشي

 اهاءابإ عيطت نأ اهيلع 58 (ىبأ) و
 اهءاجرأ افسان مجاعألا ماه

 اهتءامد ”قاقرلا راوص 0 00
 سام <

 .ءاطبإلا :ثيرلاو ص ىف ةحضاو ريغ .اهلا 6
 ٠ فيحصت وهو «تلح» ص ىفو ن ةياور 4

 ٠ اهءاوعا ن (9

 ٠ ن ةياور 0
 ٠ اهءانآ ن 1
 ٠ ن ةياور 2
 . «هيونت» ص ىفو .ن ةياور 3

 ٠ ن نم ةدايزلاو , مرخ ص ىف 4
 . اهاقب ص ىفو .ن ةياور (05

 ٠ «بحت» ص ىفو ن هياور 6

 ٠ «ءاهءاتنضد ص ىفو * ن ةياور 5

 ٠ فيحصت وهو «نأ ىف» ص ىفو

 ٠ فيحصت وهو

 . ممطملا باحسلا : عقولاو ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف مرخ 8
 ٠ فيحصت وهو “مهرمرعلا»”ص ىفو ن ةياور (9
 : فيخصتا وهو «ترننا» ض ىفو ن ةيآور 60

01 

2 
003 

 ٠ن نم ةلمكتلاو لصالا ىف مرخ
 .ن نه حيلصتلاو ص ىف مرخ
 .طقن نودي ةملكلا ص ىفو َن ةياور
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 هروسم 64 تارشلا ”دنأ ”كننت
 65 هول كولملا ةربابج ع

 66 هل هّترامإ 500- وبأ ىقبأ

 هراثآ نع يدنهملا ةةوعد "لس

 اهباقر قرتساو اهادع اًرْعَف

 ةضْبق ةطيسبلا ىلع هادي 67 (تضبق)
 ”مسيِم براغملاو قراشملا ىلعف

 هشويج راحب اهسنوعب 69 وملطت
 ' ”ةلالج هنع قاضف ”نامزلا 2 عسو

 اهفانكأ يف 74 لاغيإلا عمّزأ ام

 اهكولم م اينأدلا هل تتناد

 3 داعس تادر اهجاردأ ىلع ا

 هسأب ةزيرتعلا لّودلا 6 معي نإ

 5 «نارينلا» َن 204

 امهتءالأل هوالأل امدافأو

 اهءالبمخ اهراغص فكي تضتو
 فءابلعأ "الماح اهيلإ امَسَف

 انهتنازإ نك هاف نأ كحتت
 اهدا ”ورتساو اهامح ىمحو

 اًهاءارمأ 68 هادق يف هل تداق
 وم

 اهاءامسأ ةيمسو افارش هادهل

 اهءاروز 71 (اهجوم رخاز) 70 روزيف
 اهءاضفو 73 اهكنض اًرط ضرألاو
 اهءاّمعر همرع دنيصت الإ
 اهءامش ىللعلا بتر 'نم ”لّتْحاف
 اهءاوانغ تهنّهتو نامّزلا 75 ليغ
 اهتءاطعإ دوج 7 يلاوي ”نألف

 ٠ فيحصت وعو ةزعل ص ىفو ن ةياور 85
 ٠ فيحصت وهو ءاهل» ص ىفو ن ةياور 6
 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف مرخ 7
 * دلج نم ريمس (8
 رهو ومطلا نال ٠ انتبثا ام باوصلاو ٠ ءوطمت» ص ىفو ن ةياور (9

 ٠ راحبلل بسانم ءاملاب رحبلا ,التما

 ٠ فيحصت وهو «ىن روزيف» ص ىفو 2 ن ةياور (0

 ٠ دادغب - ءاروزلاو ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف مرخ 1
 ٠ فيحصت وهو 2 عمو ص ىفو ن ةياور 2
 ٠ فيحصت وعو ءاكتض» ص ىفو ن ةياور 3
 ن نم حيحصتلاو ٠ نيغلاو ءايلا ةحصضضاو ريغ ةملكلا 4

 ٠ انتبثا ام باوصلاو «ليل» ص ىفو ن ةياور 5
 . اهنم رثكا - ةرايزلا متغا 6
 ٠ «لوي نالاف» ن 7
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 سار سار وهو 'لئالتجلا 78 عمت
 اهفصقو حايرلا فصع يف دوطلاك

 ٍةَباَؤذ زعأ يف بئاوّذلا يماس

 هنتاكرب ةّلحم ”لكب 80 تّك سو

 هَبْوَص ةطيستبلا ىلع بص ثْيفلاك
 ىلإ ىضْرألا دحاولا دبع هيمي

 اًسرلغَتم تباطو تمرك ةعبت يف
 تززواجو ءامسلا اهدتحمب ترهظ

 ىغولا نع 86 (فاكت ال) مارك ”ةثف/ا<)

 ىراذلا "قوف ىرقلا ران يف بتكتو
 قئالخخ بيط مايألا اوقّخ دق
 / 2 سئافتلا بتّط يف -_ و ب

 مهام ا.

 مهضيب ةهيركلا مي اًوًضَنْنا اذإو

 اهدءالج دوعسا عَقوُي اهيف

 اهءاجم الو ىشحي 3 اهوهر ال

 اهءاّنب موجنلا 79 متيحخ ىلع تللعأ

 اهءاعفش 1 (اهلذب) داب اًعقش

 82 اهتءاوق داجو اهرئامع ىقسف

 اهتءاتحسسو 83 اهسأب حّتجت الع
 2 لا ل - .٠ -

 اهءارظن . ةرضن تلاطو تمسو

 85 اهءازؤج اهراخف 84 تاقدارسب

 اهءافكأ اهلؤح عرصتت ىتح
 اهتءابتكو 87 اهتاول ةّزع نم
 اهاءانثو اهدمح "مهبل تنكف

 88 اهاءاضنأ اهزارحإ ىلع اوسبح

 اهاءاضمو اهمطق مهيف ترّصْبأ

 ٠ فيحصت وهو «عبي» ص ىفو ن ةياور 8
 م «ممكد ن 9

 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف مرخ (1
 ٠ فيحصت وهو ءهمءارقد ص ىفو ن ةياور 02

 ٠ اهب سينأ الو رطمت ال ىتلا ىع .اوقلآ ضرالاو
 03 ٠ انتبثا ام ميحصلاو فيحصت وهو ءاهساج عمجس» ص ىفو ن ةياور

 ٠ «تاقدارسلد ن (4

 ٠ فيحصت وممو ءامءازوح» ص ىفو 2 ن ةياور (5

 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف مرخ (6
7 

 "م

 ىنعم اهل دجا ملو ٠ ءاهيولا» ن ةيرورو : رخآلا ةمورخم ىهو «تولاد ن

 ءابكلاو « روخبلا دوع ةول عمج تاوللاو . انتبثا اه باوصلا لعلو

 ٠ اضيا روخبلا دوع ىبك هعمجو
 ٠ ءاهءاضماد ن
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 89 ىتم مهل تامركملا دنع راللع ال

 مهلامب موقي '”نمف ريمألا موق
 ىضّرلا كلما هيأ اليمتج اَحْنَص - انني
 91 "ةريسخ ”نهتود يفاوقلا فقتن

 ايجار 94 حماستن 93 'مك ايلَع لعلف

 اهءاّراذع مهتافلعل 90 (نبتستت مل)
 اهتءارعش تمّحفأ تاحلاص نم

 اهءاصحإ قطن مل: تامكحم "نع

 اهءايعإ الو 2 يفت ٠؛ ءاهيعال

 96 اهاءاضغإ 95 الّمؤُمو اهءاغصإ

 ٠ فيحصت ومعو «ىنم» ص ىفو ن ةياور 09

 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف مرخ (0

 ٠ انتيثا ام باوصلاو «ةرسحد ص ىفو «2ن ةياور (31

 0 انتبما وارعلاو «ىفخي» ص ىفو 2 َن ةياور (02

 .٠ فيحصت رهو ا ىفو ٠ ن ةياور (4

 ٠ فيحصت وهو «ءالبووو» ص ىفو 2 ن ةياور 25

 . فيحصت وهو «ءاهءاضعا» ص ىفو ن ةياور (6



0000 

 ميل هللا همحر اضيأ لاقو

 مو

 ؤشتنم نيكمتلاو رصّتلا ىلع ورغ
 تيم نم ىّلجت اميف بير ال
 ا راصبألا قادٌصَي ذإ رجفلاو

 5 رح[ ويمتممو هلرأ كلت

 اديف 4 اًنقّرهُم هنم ادّيلا هب تلطتخ

 هعتمتو هيطتعت كرمأ رْمألا

 هضئارف يعرتست هلل تيضغ
 هيواعب اهامذإ قزاذلا تشو
 اًضارم ىدهلا مسج اكتم ناك دق

 [طيسبلا]
 هس هس م هس

 ٌودبم حجُتلا اغ 0
3 0 3 2 7 0 

 2 ع 2 ىلا حانتج عسي 1 هال

 هؤبني تادم هقصاو نإف

 هورقت سانلا نويلعل هناوتع

 ةهثجارتو هيضمُت كمكح مكشحلاو

 هتلطخي 6 (سيل) مهسب يمرتت تنجف

 هئتهلت ايندلا اهدنعأ7|ْترفتحساف

 هنرئبت تلز ام هلل حور تنأو

 كلذو نسارمغي رارفو ناسملتل هلالتحا دنع ىصفحلا ءايركز ابا حدمي اهو
 ةاورلا :ةيقبرر < ةيلاثلا ببتكللا ىف هتللذ ليتم ظنا ١ كل 640 هدي

 . 1 ص نيتلودلا خب د رات 2. 0 ص ةئيبلا ةلدالا 0 0 تاحفص

 .ربعلا , 362 2601م5 برغملا نايبلا . ك 3 مقر خ ةريمع نبا لئاسر

 2 123 تاء 2001/5 « ن ١» ىف 15” 14 تايبالا تدرو . 610 600/6

 ٠ 366/3 «اوو

 ٠ بسانملاب ةملكلا انليكتسا دقو ص ىف مرخ )1

 ٠ هبناج وا هلوا ح ليللا حنجو ٠ ةرورضلل رعاشلا زمه )2

 امب اهانلمكتسسا دقو نونلاو واولا ىوبس اهنم ودبي ال ةيسومطم ةملكلا 3

 ٠ باوصلل برقأ وه
 ءايضيب ةفيحص - قراهم ةعمجو قارهملا 4
 54 8 5 وهو «ةمجرت» ص 5

 . ىنعملاو نزولا ةرورضل انم راهظتسا ةدايزلا 2« ص ىن ةطقاس 6

  0تعرسا ٠
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 مّض دق لوطنسألاو كشايج هلل
 اتقبشساو هللا ليبس يف اقوات'

 9(هرجسي) ءادْبلا 8 ربع ىلع اذه

 ادّبأ هتمشتج امب هيلع “لك

 ”حيباَس ءاملا تاتي نم اذّيح اي

 ١ ةحيجأب نايف حب هت
 برج هب ىفلي ل مهادأ "لك نم / [5]

 هتعارس 16 ءاختفللو اًبارُغ ىعادُي
 هحبسم قرشلا رحب وحن نم ناك نإ
 امرك هناطوأ ىلإ مامإلا ”نّح
 هكدَمي ىصقألا برُغملا20(مّميف)
 ام عدصي 22 يدهملا علطسم ىلإ امس

 ٠ فيحصت وهو « ريغأ ٠» ص ش3

 'ئادهب اًريس ىدهلاب يدتنتملل

 ”هؤطبأو هافوأ رصّدلا قساوتساف

 هؤلمي 10 ءامأدلا رضخأ يف كاذو

 12 اهقلكي نميلاو نيدلا11( ة)ءالك
 هلئفطت راثلا 13 (لهأ بش امل وفرطت
 14 (هقزرت كارشإلل ضيبلا مئامح

 15 هئثنهي راقلاب هبكارل امف

 نمو نيهاشلاو مام نبا وهو
 هؤفرتم برغل رحب لحاس ”نإف
 1 هئضنضو ىضْرألا18هثميدخ هراثآ

 21ه (وس)بي ىلعألا لز ملا لبتقتساو
 هؤئألت انماالظإو اًمثظ ثاشتغ

 ٠ هّولمي اهانعمو انم راهظتسا ةدايزلاو ص ىف ضايب )9

  "010رحبلا ٠

 0 انتبثا أم باوصلاو ٠ نذولا ميقتسي ايو ه زنك سلا »ع 0

 ٠ أ و؛ت ,  ن نم ةلمكتلاو ص ىف مرخ )13

 ٠ مئامح ت ةياور « ةثالثلا نم ةلمكتلاو ص ىف رتب 4

 ٠ هب اهالط نارطقلاب لبإلا أنه (5
 . حانجلا ةنيللا باقعلا ءاحتفلاو « ءامحعلا ١» ت«ءاحتفلا»و.ن (6

 فيحصت وهو 2 هؤحؤحح (17

 ٠ ةئيفسلا

 ٠ ةترحس 018

  )9هلصأ ٠

 دص هانعمو 2 ةئالثلا نم اهانتبثا دقو ٠

 * انم راهظتسا ةدايزلاو ص ىف ضايب 220

 8 انم حيلصتلاو ص ىف مرخ 221

 ' ةيودهملا ةوعدلا ثعبم تناك ىتلا سكارم نيدحوملا ةمصاع دصقي هلعل (2



 يبأ نب ب دحاولا دبع نب ىيحيب ىدان
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 هئزجيو هيرجَي ماين ضخ

 26 هقحْمت 5 ثيلثتلا 24 ةّوخإ ىأَر 23 اح 0)

 هَباجأ

 ”هتيأر داعسإلا لمحي لفلحج 'نم

 تاعج اذإ مورلا يف ”هتياكن متت ب

 29 عفت مهيف اًبظلل ءىماظ مك

 اما رظنَي هللا روب رلادتع مامإ

 هق دارس 31 بورثضم بك اوكلا ىلع

 ىغول اًركسع 32 يبعي نيح بيط ال

 همراص دح ديرو لك رازو
 و . يب ده ٠ ماه

 هنجحذمو ورم همادقإب ىَسْسَي

 27 م ديحوتتلا ينبب

 كل يرلفا 'هتلاعلا أبني ال
 هؤكنت 28حرعجلاو) هعجوت حّرّفلاب

 ءؤلمت "م انّقلل بغاسو
 30 هن(وررب 3 وأ 1 ادغ

 هد *ى عد

 هئطْوُم سمشلا ج جوأ غلي ثليحب

 هوَبعَي رافثكلا مد نم نكي 3

 33 همدحلب ءادر هنود نم سّييلو

 34 هئيطو هيدابأب ”متاحو

 ٠ ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز (3

 ٠ فيحصت وهو هوخأ (4

 , فيحصتلا ضعب ةملكلا ىف )005

 ٠ باوصلا وه انتبثا اه لعلو فيحصت وهو « ةهمحت ١ ص (6
 دنجلاب نيدحوملا ,افلخلا ضعب ةنامتسسا ىلا تيبلا اذهب سشد هلعل 7

 ٠ اينايسسا نم ىنارصنلا

 ايرو اعيش التما ىا ملضت 229

 ٠ « رمالا بكاوع ىف ركفي ه» هانعمو ص ىف مرخ 0

 ٠ فيحصت وهو « بورطم ١ ص 1

 . هزهج سيجلا أبعو . انتبلا ام باوصلاو ه ىنعب » ص 02

 ٠ ىماحلاو رصانلا روصو ءهءدر» نمعع فرحم وصهو «ىدر» لصالا ىف 03

 . هتباغ نع هلصيو ةهعنمب : ةهئلحديو

 هكر و ل كارلا يطل نس ورمع ىلعتا 034

 يبأ لوق ىلا رعاسشلا رظن امنأكو . دوجلا ىف لثملا برضه يناطلا
 : هحودمه ىف

 سابا ءاكذ ىف فنحأ ملح ىف . متاح ةحامس يف ورمع مادقا

 ٠ 22 ص مامت ىبأ رابخا ىف مايالا ةبه : رظنا
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 اتنع وأ مايألا نم 35 اًئفيح فاح نم

 هل ءافك ال دوُجو مللع َردحَب اب

 ”ةيراض ”لابشآلا كيئبس يف كيدفب
 38السب اًمحال احتف 37 نالت زواج

 لاه دعست 39 شكارمل' دهتاو
 ل مس ص

 فذف' ”ةين اللهج ةءىوانملا رع

 وو ا ا هو
 ولولا و انيدُيأ ءالم هناجر
 36ه قبس قلاب فلك اهدسأ "نم

 ”ةؤفلكبو ىنمعتلا رتفك 'نم فكي
 ا و هاني كلثم ناك ام

 0 قجلفت رادقألا هوحن تفجوأف

 42 ةر(فسم) ءاجيهلاب 41 ”ةتانز 40 شر
 هلك نع

 ةيبان فاايسألاو ترغلا لع رضاه [16)
 هعرصي لظا ي يمكب ىهدز اذإ

 ةزردي لوح لرد يف

 43هٌؤنشيو هاوهي شيعلا فّصنأ ام
 هه هتظح رو دقملا ًّتاّف ام هاظذحأ

 ها 6.7

 زكا ندب يما اه .قعرتو ردا نع يوتا

 ةلود ىذ داورلا ةيغبو

 فولطعم « هؤنشيو » يهو

 ا افيخ : ص 5
 ٠ اهب رشيل اهارت رتشا ةرمخلا أابسس 6

 ٠ كاذ ذا نيسارمغي ةمصاع

 ةفيلخلا مكح تحن تقبت ىتلا ةليلقلا ندملا نم الس ةئنيدم تناك (8

 ٠ سثكارمب ىدحوملا
 ريما ةين ىلع لدي امم ششكارم لالتحال ايركز ادا ضرحي انه رعاشلا (03

 قريشملا لود نع برعملا نامجرتلاو ٠ 608/6 خ رظن١ ٠ ايركز ىبا سنوت
 ٠ ىسسردالا ىحاملا نبا ةخسن 2 218 ةقرو 2 برغملاو

 ص ىف مرخ 89
 ةيربرب ةليبق ةتانزو ٠ ناسملت اوما ا لا ادم رك د )41

 برغمل. ىف ىمالسالا خيراتلا ىف ريبك رود اهل ناك رتبلا نم :ةميظع
 * 33 ص نيطبارملا ةلود مايق : عجار سلدنالاو
 فصورز ٠ 603 , 46/6 نودلخ نباو « اهدعب امو 89 ص داولا دبع ىنب

 .٠ 143 ص ىناحتلا ةلحرو 2, 42 ص سلدنالاو ايتب رفا

 هيضتقن ذتقت امو ةملكلا فورح نم ىقبت ام بسح انم ةلمكتلاو ص ىف مرخ 42

 .انم راهظتسا ةلمكتلاو ص يف مرخ 43

 ١ قايسلاو ةيفاقلاو ىنعمل هضرفي ام وهو .«هاوهي هىلع .

 عرصي نأ هاهز ام اذا : لوقب * انتبثا ام باوصلا لعلو « هءوضحب » ص 44
 ؟هب هيظحي نأ ردقلا تاف امل تفتلي ملو ةوظح اذ هسفن ربتعا ايمك الطب
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 هؤكَلت اهيظلت نع ادب 'نإو اهترئمتغ لكأ الإ نسارْسْعَي ام
 هؤرهي 46تلّصلا ماسنحلا ودغي فوسف اديس ”دبعلا وهو تلضأو 45 ادّغ

 هلع 48 روسنلا نفقات 33 ”ةياوغلا' لوس

 هئطأطي "لذ نم وهف هسأرب '
 50 هوو ريطلا تارساك نم نبأو '|”دنتستم 49 ناك رآلا فعضأ ىلإ ىوأ

 53 هألشجت ابوركم ”كفني سيلو 52 ةّغْسمو 5١ لزأ ىلع تبي 'نمك

 ل هنابأ نياقأ نق“ ”ةييرتا ةوتاتس رك نإق
 2 ؤدافت يهو "الإ ةواقشلا ولوأ مهتجاره مرضي مل 54ةد(امزتلاوأوأ

 ا ىحوألا هؤنهأ حتنلاو بثك نم كايح دق حئتفلاب كارششنب

 هؤيفت اًنومأم كّلظ مادف اهتتيزا ايثأدلا كتلودب تءاف 01000

 ٠ بوصا هانتبثا ام لعلو « اذه ١ ص (5
 ٠ ىضاملا فيسلا 6
 ٠ ردرتشلا ىنعمي ةياومغأا رؤلسو 2 ةيقبلا : رؤدسلا (7

 روسلا لصالا ىفو ةيقيلا ىلا 8

 2, 62 361/3 برغملا نايبلا رظنا ٠ لبحلا ىلا نسارمغي رارف دصقي (9

 ٠ افنآ ةروكذملا رداصملا ةيقبو « 1 ص نيتلودلا خيراناو

 داعبتسالا اهانعم«نيأو». قشابلا نود حراوجلا رغصأ نم رئاط : ؤيؤيلا 0

 . قيض 1
 . ديدمش عوج (2

 فوخلاو عزفلا ةدش نم انه كلذو«ءاشجلا جارخإ : ؤوسشجتلاو 3

 . حيلصتلا كلذ ىلع دعاست ةواقشلا ةظفلو انم ةلمكتلاو ص ئف مرخ (4

  5عرسألا «٠
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 : هاضيأ لاقو

 [رفاولا]

 'ءاضقتا هل نآ رئفذكلا ٌرْمّعَف ءاضتملاو 1 لكوتلا) كاريهظ
 ”ءايضلا ملظلا ىلع ولعي امك هيلع ةيلاتع ناميإلا ب

 ءاوترا اهل غوسي هماد نمو هيلإ 2 "ةّعماظ ددهلا ”ضيبو
 8 مالم" و 1 ل وقس ام عراف هج فله ل 7 و
 ءادعنلا 3 سرجلا 44 د س رخاو ملكا در 0 جسما دايعأ

 ءاطب اهمحقت نع هنأو ايانملا رمح "متاجعتس -ىتسأ و
 1 1 0-52 لا هس 5 00 هم '

 4 ءارح هتفيخ دهني امي مكيلع ةرئاد ءاجيهلا ىحر

 : 60200 ع 5 وه هو 00000000

 ءامستفلا الإ هءارو سيلف عافد هل عاطسي ال 6 (ا1) مو

 ةيسنلب ءايركز ىبا داجنا ةبسسانمب اهلاق هنا ةديصقلا حور نم ودبي ء؟*
 امأسشنا نوكي نا حجرأ كلذلو اهعايض ليبقو اهراصح ءانثا لوطسالاب
 . ةدجنلا كلت دهاسشي سنوتب ومو

 . ص ىف مرخ 1
 . افيحصت وهو « ةئماض د ص 2

 . انتيثئا اه باوصلاو « سرحلا ٠ ص 3

 .ةكم برق لبج 4
 . لطابلا قهزو قحلا ءاج لقو : ىلاعت هلوق ىلا ريشي 5
 . ص ىف مرخ (6
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 ماجر متلخ خ9 اه(امب مكتامو 8 ”سأي ةاجشدملا نس * مكب 7 ىمر

 امت
 مورو

 0 ”ءاقكلا 0ك ادعومو فيكو ابلغ دلساألا ةءاقل مستيط
 ءاحف 12 مكر ضخأ ران يهاضُت ىتأو ات نع ) 6 و١

 اعاد /(7)
 ها امص اه 6 ل و هع

 ”ءالخلا ىرجتملل دمي ثيحب نيكلو مكتداع سيلا يو

 'ءامظ 13 "لسأ مك 520 "صامخ ”دسأ اهتإ اًولاَعَت
 ءاضتقا هل فلكألا كلت "نمو ”نيد فايسألا ىلع "مك داصح

 14ءارجلا اهتمت لوطسألا نم 2”لويخ مك دمصتو مكم دصتتس
 ”ءادتعا هيف "نمل وادع اهل تاحباس 15 يكاذملا لاشمأك

 . و2.5 رو هدر

 ”ةاتع الو نهيرج طبثي 16 بوه ال قسباوسلا منه دلا "نيم

 ءامهلا 7 اهللجي ام ةبآب ارح لاجالا هبشتت هك
 ايا

 ارم مام 18 (ىويس اهل) سنيلو ىنعمو ”ةيمُْست ةنابرغلا يبه

 ام ب اتم وأ "لشق هابقع امب يداعألل عاون وأ بعاوتن
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 ٠ هل ىنعم ال هنال انتيثأ ام باوصلا لعلو «ىم» ص

 .. «ءاحوت لباقتلا انتبا ام باوصلاو: «سابد نم
 انتلمكت لعلو «]...1...و» ىوس اهنم نيبتي ال ةسسومطم تاملكلا : ص

 . باوصلا ىلا برقا

 . فورحلا نم ىقبت ام بسح ةنيعتم انتلمكتو ناتلكاتم ناتملكلا

 برقا انتبثا ام لعلو ء« ١٠و » ىوس ةملكلا نم نيبتي الو ء« ص ىف مرخ
 ٠ باوصلا ىلا

 ام باوصلا لعلو ىنعم الو نزو ميقتسي الو ٠ « ءاحضالا رضخلا :؛ ص
 ٠ هديرجو لخنلا فعس - رضخالاو ٠ انشأ

 ذا ريبعتلا سفن تباث نب ناسحلو ٠ هانتبثتا اه باوصلاو « لها » ص
 : لوهت

 ءاسللا لسالا اهفاتكأا ىلع تاييفصم ةنسألا نيراس

0014 
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016 
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 ةعرسلا ٠
 ٠ ةيوقلا ليخلا ىحعو ٠ ىكذملا عمج

 سلا اعلا ايمو والا مع كلانا ركل + ف

 نارطتلا < ءانهلاو ٠ اهيطني
 كاس ابطا ناكسإلاو م كل ع
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 ”ةلماح ءاملا تاتب
 002 ل و

 اًنيَتع رتقتيو ىدلهلا اهب رسب
 20 انهمرت مل ةرامإلا تغرب

 ىمنب :كيهوتلا ةرمز كتلوأ

 "الوصل يابايل رهن 2 يمع

 اهنيلع 3 نم ةفيلخلل "ءادف

 يع ةانمك دل رت ”ءامإ
 "ءاهتنا ايلَعلاو دجملا ىف هل

 يناسمألل هليتحار ف

 داتب ةيهادل عزجن الق

 27 تلج "مث تلح 26 لاوهألا اذإ

 ا
 يقلل م

 19 ”ءايتعلا اهتوطس رانلا لمأب

 ”ءاسبي اهب لاالضغلا ”نكلو

 ”ءايحلا ”سأّدبلا عمد اهئيدت
 ك2

 ا 4 رسهلل م اهب

 ”ءامادلا اهيف 22 "ةطيبع كاتف

 ”ءادفلا رثك اذإ هَل ”لقو
 ”ءادتها اهتمئاظب ايعأ دقو

 24 ءادتبا امهئاهتنا يف هنمو

 25 ءاشغ امدؤلم ناميإللو

 ”ءالتج ىتلجا هيدان امأ
 ”ءاقو اهنم ىضترملا ىبحتيت 0-6

 ”ءاتقلاو رتبتحملا حادملا هل 2 ىتدهيي تارئيتخلا ىلإ يداهلا وه
 مه 7 هلا 2 زم مه شظاو

 ”ءافش 29 هثندارإ ضمت 0 امو بلطخل ةجلاعم 28 يع أ 8(

 7 28 9: و هر 22 5 هر لهو /
 ءانهلا مع هعولط نميب 31 ديدج لابقإ ماع 30 ائينه

 .٠ 40 هاوقاالا أ 6 «ايع ءاود+ عملت نم اهساب هرب ذل ةروطتش ب 00

 ٠ اهحربنا مل < اهمرن مل 0
 5 نزولا ميقتسي د ال ذأ انتبثا اه باوصلا لعلو « بضخ » ص (01

 ٠ ةنيمنس ةحسذ 89

 رخؤم ادتبم اهدع نم (23

 نم مظعا هتمظع نأ دصقي هنال انتبثا ام باوصلاو « امهئادتبا ىف ه ىد 24

 * نايهتني ثيح ءىدتبت ذا ءايلعلاو دجملا
 0 انتبثأ اه باوصلاو « ءانع » ص 05

 . انتبثا اه باوصلاو ه«لاوعالا»و ص (6

 . انتبثا امك بوصالا وه سكعلا لعلو «تلح مث تلجو ص 2

 ٠ باوصلا هانتبثا اه لعلو ءابلا ادع طقنلا نم ةيلاخ ةملكلا (8

 . فيحصت وهو «هتراذا»د ص 09

 : هينا م اة يارصلاو ل دنهد ص 00

 نايبلا رظنا . ةننسلا هذه ف ةيسنلب ةيحان ىلا لعل 0

 . 601/6 ربعلا , 48 ةنيبلا ةلدالا ٠ 23/1 ةلمكتلا ٠ 344/3 برغملا
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 وكرت كّرْشلا وُرغل "دادعإو
 رابت يف ”تاشنم راوسج

 هس هم هىلك ى”هاو

 اهتدّيأ "تانرقم درجو

 اهلك سلة ودوم تحل
 باتك اهب طيحُي ال ُبئاتك
 35 يدا(ع)ألا تاحاسب تلون اذإ

 'عاضتاو "نمو 37 ثياثتالتف

 ءا: رمجلاو 32 ”ةّبودتملا هتينب
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 ءاسشت امب ميظعلا زوفلا ىلإ

 ءامسلا ضرألا يف 33 تدمع نسم ىلع
 ءاخر فاصعإب تّيه دقو

 ءابضتقاا . انهنع“ هيرب قاع
 ءاحضلا اهتمي مل 36 احابص)
 ءاقتراو ”دبأ ديحوتللاو

 انتبثا ام باوصلاو «ةبوسنملا» ص 022

 . تكلهأ : تلغو ؛ تبلغ : تلعو « تلع » ن 03

 . باوصلا اهلعلو ةعوفرم نوكن دقو نفسلا نم الاح نوكنت دق (4

 . انم لامكتسالاو ص ىف مرخ (05

 . انتبثا ام باوصلاو «ثيلثتلاف» ص (57
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 : همللأ همحر اضيأ لاقو

 ءادفلا كل  نيملاعلا سوف

 يضفي كيدان ىلإ اطّخخ فيكو
 ”ضاكت زا ةتنيطملا :ةرحلاو

 دايو مهنم 2 (رضاح كؤادف)
 اوبيجأ دقو دولخلاب كل اوعد

 يلاعمللل كءانقب اوحرتتا مه

 الولف اينأدلاو نيدلا اًمأو

 ايارتبلا تّيفوع تيفولع نإف
 تثجت امل تقفأ2(نأ) الولو

 باحس يف ”قورّب تكحض الو
 هما ونفا هو

 ةديفتم نر ىدتفلا كنعد همر

 [رفاولا]

 ءاكتشا كّملْؤُي ملأ 1 فيكف
 ءاضفلا قرش دق يطخلابو

 ءاضتتنا ةددتهٌملا ضيبلاو

 ءاجقوا مهل تيقب 4 كتنأل

 ءاعأدلا صئتخ اذإ در الو
 ءاقسبلا كيدي مهئدنهيل

 ءافش امهل حسي مل كؤافش

 ءافتعلا اهملاسعم ىجان دقو

 ءاكذ اهتعشأ يف ىّفأب

 ءاكسي ىوكننلا ضرامع نم اهل
 ءامسلا ضرألا ىدص تورامك

 (ةبانع) ةنوبب ضرم امل كلذ لعلو هضرم نم هلالباب ايركز ابأ ءىنهي
 نلعلو همه 4 لئاوأو 646 رخاوا كلذو ىبحي ىبا هدلو ىلع انزح
 , تايبالا ضعب كلذ ىلع لدن امك هيلع ابوضغم لازي ام ناك رعاشلا
 . ةياجبب اهأسشنا دق نوكي نا حجرن كلذل

 : «ص» ىف طيقنت نود ةملكلا (1

 . قايسلا بسح انم راهظتسا ةدايزلاو ص ىف ضايب )2

 . انم راهظتسا ةلمكتلاو ص ىف مرخ 6
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 رون حاضولا كهلجو لكجو / ك1

 ابوحتش تيسك نإ سمشلا كاذتك
 ىيحَي ديلخت يف ساتلا ةايح

 ”لادتنعا 5 لّصتتا هب ىده ”مامإ

 تافيداع كاوا كنتم
 يا هاد 4 م ف
 كيسعسل "نم يداسنأ يالومأ

 فاو دصقلاب ىوهلا "نأ ولو

 ىنُح لكو يلا (أ) نأ كشوأو
 وفضتو وفهي ةداعسل مقأ

 اًدايقنا 11 لع لكيلا ”لهأو

 تايعااشلا1 2 كتنأو "يام ذاق

 اهيف 13 تأ ”ةحادم كن ودو

 راصتتخا تادايعلا 7 رش نمو

 ب يبحب ينعسوت كال لعل

 هدرلطلي لصألا اذهو

 ءامَتلا هيمثب حابضإلا ىلإ

 *ءابضلاو  انهنع  رودلا 00
 4 ءارتما 'قحلا جليأ يف

 ءاتدتلعا ”لصفتاو 00 3

 ءانّسلا ىأشو سلا هاف ا

 ءايسحلا يه ايحلا ىف 0
 و - 0 0 7 52 5 .٠

 7 ءادنلا يئاندإب ين ريفظيل

 ”ءاوهلا 8 (بلقلاب» كيلإ راطت
 ءاقللا 10 (حنس ىتم) ناسحإو

 ءاول اهل « ءالولا ىلع . كيلع
 "0 ئزأ "ديبع ع« اًناعذإو

 ءامحر انل تثنأو "سأي الو

 ”ءافجلا 14 الول اهليطأ تنكو
 و
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 ءابحلا ةملعن هللإ ٠ الوقت - س8

 . هءاتأد ىوشس اهنم نيبتي ال ةروتبم ةملكلا 4

 . فيحصت وعو «لصتلا, ص 65

 . هب انلمكتسسا اه ىلع لدي قايسلاو ص ىف ضايب (6

 . ةياجب نه ايركز ابا فطعتسي لازي ام ناك هنا ىلع لدي تيبلا اذه (7

 .«قوشلاب» وا «دبعلاب» اضي) نكميو انم راهظتسا ةدايزلاو ص ىف مرخ 8

 . ص ىف مرخ 49
 انم راهظتسا ةدايزلاو ص ىف مرخ (0

 اننا ان ناوعلاو «لاتحلا» 1
 . انتيثا ام باوصلاو «تهنأو» (2

 . هانقفذح وشحو ةمحقم «تح» ص (3

 . انتبثأ اه باوصلاو فيحصت وهو ءالثل» (4
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 : هابص يف هلاق امم هنع هللا افع هلو

 2 ءامأد (أ) ىوس يمدب اوبلطت ١ ال

 اهماهس هئادصلقأف داؤتفلا تمر

 تلَّضُف نكل ءارمّسلا ةدْعَّصلاك

 تحرص وأ ةعيطقب تأمؤأ 'نإ

 اهرئيتغل ميلحلا ضل
 هر لاو ا

 ةدابع تامر تنك نإ هذه اب

 متهبشأ مك ور يئادعأ تملشأ

 . فلالا ىف مرخ «(1

 باوصلاو «ءامد»د ص 2

 . ةأرمال

 . بسنلاو لصالا ىف ىآ١ 3

 . انتبثأ اه باوصلاو ههرجش» ص )4

 . بيكرتلاو نزولا اهيضنقي ةدايز (5

 يابحاو ص 66

 . نزولا اهيضتق» ةدايز 7

 * ىنعملاو نزولل انتبثا ام

52 

 [علماكلا]

 نيا نو نمل
 ءانحأ ىلع ةيمار نحت مل
 ءالحك ةلئقمب نائسلا ضوع

 ءاميإلاو حيرصتلا يف توملاف

 ءافيه ىلإ فاه اذيح ا

 : يئادنب ل اهتن دان

 6 يئايحإ ىقتلاو ةدابعلا 5 نم(ف)

 يم
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 : هابص ىف هلاق امم هل هللا رفغ هلو

 [طيسبلا علخم]
 ءاود ىوهلا يناعُمل 'له

 اران دوعي ! يعم دل ام (و)
 تءارت دم بصلل صبعألا

 2هتمئرا (ام) و يداؤُف تداص

 ءادف ىوتهلا يناعل له 'مأ

 ا 4 و 0 ةادش نم

 ا 7 3 ةاَنق اهنم

 053 55 4 تت دس) دا اهتأك "ةاحطق تشم 0 "ذإ اهتنأك

 'ءازدعلا ينزع دقو فيك اهتع رعت موق لوقي

 ماعادا ىوهلا يف يل6 (سيلو) ولسأف اهئببح نع دحت 5'()

 ءاشي ام بحلا عماصيلف يلح تايناغلل تبهو

 . «ىعمد لامد ص )1

 امر : ديصلا ىمتراو ٠ ىنعملاو نزولل ةيرورض «امد ةدايز )2

 . «قاتفد لمتحيو . انم راهظتسا حيحصتلاو لوالا فرحلا ىف مرخ )3

 . «ذاد ب ةلصتم ةملكلا : ص. 4

 :اذكه تيبلا لعجت زجنعلا ىف دحاوو ردصلا ىف نانثا ةرركتم مورخ (6 و (5
 ءاعدا ىوهلا ىق ىل . . . ولسسآف اهبح دحت .> . ٠6

 . انتشثأ ام باوصلا لعلو
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 1 ىدؤأ فيكو فوسخنل رت 'ملأ

 ىتح 4 لافتملا اهالتج 3 ةرمك

 : ةحافت ىفهلو

 اهادخ ةهيسش اهتحارب تلمح

 تأموأ لب اهب يتهج ىلإ تمّرو

 دذعمسفن#و ةلثعت ديهزلاب اهنم تعنقا

 [رفاولا]

 ءانيتقلا مانت“ 2 "تا نتي
 ءاّشغ يف تادر مث تّرانأ

 ه8

 [لماكلا]

 ملا نس تلا اتت
 # سلا © حا

 يئامدب ةبوضخم ادي تلجو

 راميإلاب هيف
 همءرب 5 و

 منقي بحلاو

 . 194 ص ء«قد و 310/2 م ىفو , 348/3 ن ىف ناتيبلا *
 . ىدبأ : ر 2 :ىدوأ فيكو فوسخلا نم تبجعو

 "« ةثالثلا نع هانتبثأ امل فيحصت وهو «ملاد ص 2

 .٠ «تآرمك» ص )3

 20( «لقعلا» قف ٠ «نيقلاو َن 4



 :ءلاقو

 [طيسبلا]

 ”ةصقنم مورا ضرألج و رخل ا:اولاق
 ”ءاب اه داص نكلو "الك : تلقف

 ءامبحألاو يتادع يلعفب تثأ نا اح

 ا ءابلألا اهاضرت يشاجتلا عم | ىفكو "ةر ةوس أ شُيرْف يف يل ناكو

 . 626 ةنمس نوغارأ بحاص ىلا ديز نبا هديدس هءاحتلا اغوسمه الات *

 صخالابو 82-306 ءاريببسلا ةلحلا 3 22 ص » مالعالا لامعأ : مجار

 ١ 1001/3 برغملا نايبلا : سناّؤه قياعت

 رفكلا دالب ىلا ةيمالسا دالب نم أجتلا وهو . كرسشلا نم ارارفو مهتديقع
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 : ! ةملك يف اضيأ لاقو / اه

 [ليوطلا]

 م6

 ايررتلا 3 دّسُو 'نمل قوش 2هملأاف هب را تر لإ نحأ

 اب'دهلا لصي نأ بدّتهلا كانه ىبأتيف ةوفغ لواحأ ينافجأ * قبطاأو

 اهناستم ملا و قالو وا 0 ينم ىتدرلا لان دقل يرْمَعَل
 ابحرلا عنص امب 7(يع)رذ 6نءقيضو 2.5 هنيعم ةايحلا ءام نم ِضْيَغعَف

 ابرقلا كلذ اًنعساش يأن لادبو رام طشو ىومأ ' نس 30
 ابحن 8ىضق نم ىلع انفهل هبئحن ىضق ”ةعاس يلق تْعّرتط يت ٠©ه ب تا

 . فصحصت وهو ,هقلك اميف» ص )1

 . انتبثأ ام باوصلاو فيحصت وهو «هتلاف» ص ن0

 . نزولا ةماقتنسال انتبنا ام باوصلاو هدسسوت» ص (3
 . «لخد ص ١4

 .. فيحصت وهو «ةنيعم» ص )5

 * هى نشهو ص )6

 ىنعملاو نزولا اهيضضتقي ةدايز (*
 . فيصحصت وهو «ظف» ص )6
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 : اضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 رس يا رعلا بك ّرلا لحَر اذإ

 3بّصحُسلاف 2 انسلا يداو نم 1 فيخلا ىلإ
 اوجرعف مكيدل يبلق : مكب تفنته

 و 'ملكب يبطملا 4 ًابتخ ذإ هلعادوأ
 هئإف يلع هودرف "لاو

 5 0 بق د . يلق اعاستم

 2 تيه

 . هظلغ نم ضفخنا ام وأ لبحلا نم ةيحان 1

 .دحنب داو 2

 . ىنمب رامجلا ىمر عضوم )3

 الا نم سابتقا .ضطمشلاو « مدقتم ربخ عاتمو . رخؤم أدتبم ىبلقت (5
 لآ) .٠ ليلق عاتم . دالبلا يف اورفك نيذلا بلقت كنرغي ال :

 . (196  نارمع
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 : هابص يف هلاق امم هلو

 [حرسنملا]

 هفكرم تنافس عاذ وأ هبلطأ نيأف يبلق عاض نإ

 1 0 نهو هرب عولصضلا يف 35 داش اب

 3 >-ٍ مهى 0010 20

 رت كامسلا يتلقمو هادقرت مامتلا ليل تيست

 - 13 ا

 :. اضيأ لاقو

 [لماكلا]

 برشم وفصي 1 فيكتف]ريدغلا دعب 2 برأم ةفاصأرلا الا ىوتهلل ام
 يبدا ةوض

 بهذأو ”ءيجأ امنهتيتب تنك ذإ اًدرومو ميعذدلل ادار اناك

 ةكردلا يأ داعسإلاب ره دلاو 2 بقرتم يب داعيمللل فلإلاو

 .ص ىف مرخ 1
 14 تدرو . ةياجب وأ سنوت ىف ءىجال وهو اهلاق هنأ لدي ةديصقلا حور *

 تدرو . اهراركتل اهانفذح دقو ٠ ناويدلا نم رخآ عضوم ىف اهنم اتيب
 ديشر نبا ةلحرو « 82 ر ىفو . 192 حدقلاو 312/2 م ىف تايبالا ضعب

 . (89 ةحول سشماهو 6 ةحول 1737 طوطخم)
 . نزولل ةيرورض ةدايز 1
 . «برقتم» لباقيل نيعتم «بقرتم» و . نزولا ميقتسي الو «بقترم» ص )9

59 



 يبو امهب ىونلا يديأ 3 (تبعالتو)

 ”لئاصأو اهب 4 (ناحْسأ) هنا
 شاد

 اهليل اكسمو اروفاك ”نأكو / 121

 اهئاورب انيحتض اج دادزي

 اهلهأك نجح ىاككالب

 هيس رقع

 اهب يرمتع نم تقف ام ٌرْثمتعلو

 يتبابص ولسا ىلع ”نبلغأل
 هخرشو بابتشلا اهب 6 "نب دنألو

 ايتافزأ فر ردع ناي تاحاس

 ىوهلاو ةداوهلا لاي ذأ 7 رو

 لوادجو لئامخ نيب 8 تذاج مك
 ةيتف يف 9 اهت(اربَتَق ةلزاغمو

 فرفتم عيقراو حطابألا نيب

 ممهالح ضايرلا رهز ىلع اوعلتخأ
 لئامش حيرصلا 10 مركلا هْبَسَن

 . ص ىف مرخحلا 3
 . سر.طم اهضعب ةملكلا (4
 . فيحصت وهو «ىناغتلا»ر (5

 . فيحصت وهو «ىارج» ص (7
 انتبثأ ام باوصلاو «تءاج» ص ح8

 . ص ىف مرخ (39

 . فيحصت وهو «نبدنالاوو ص (5

 هاش ل" سام سا6 0 2.

 به دو ةمغبص ”ضضفنت تن 7

 بجْعُيو قورتي امم ء اهراهنو

 تهبحل ااهانس نم ُق مش داكو

 بذي شيع تارمث نه تُينجو

 بلغأ نطاوملا لك يف ”قؤتشلاو

 تدم نأف كحا تاعلا "نإ

 نيف اه در نضأ كاطع
 ه لوم

 بحص أف ناسحلا ”لد ينداتقب

 بوصأو ندفاا يف دعيصأ اهنم

 بت اذسهم دع لإ "مهنم ام

 باقم ابّطلاو ةبابصلا عمو

 بنا داجتف اهيرئبتخ 6 اذغف

 ب هد

 بسسنسو 2 همني اهنع 1 ”يبد

 . نزولا لالتخال فيحصت وهو «ماركللا» ص 0

 . فيحصت وهو «ةيبدا» ص (1
 5 فيصمصت وهو « مشب » ص 12



 و4 م تو ل حابصلا 13 دب

 تّحبطصأ ”سئافن لب سنام تناك
 افسأت 16لا زئتوال 15 بناذملا نيأ

 هناك بابحل ل ماسي 7 اك نسم

 ىقتي ال هنأ "الإ لصتلاك
 اندايجو انمادقأ 20 انداتمت

0-0-0 

 24 هرهن ىقرت بالودب 23 جهل
 ترادق ديأ ركهتلا قؤف هئتبصت

 دنيقم « قيلطلا وهو , هنأكف 3
 دو“ داسصت هيفا كامل
3 
 ادش امك هةر ضصقخي 2 و ىلعيي

 و مالظلا عم

 ابلستت ”سئاتفتلا اذكو « ب

 !8بّنذم يعومد ن» اهيلعا7يرجات
 ل ا و يلا

 بهي ال هنأ الإ 19 ”لّصلاك
 93 بيقيسلا رييغتلا وهو ف1 تاذحل

 هةر امارات يو كش
 بّصْنُني ”ةنعاس حاوْرألا هتحيورت
 23:6 ننييبحلا وهو: ةنأكو

 بّكسيو راحبلا يقْسَسْسَي نزملاك
 26 ْبَدلَعَأ ريئثز يف عباتو د رغ

- 

 ىف درو 5... دعصت هيف ءاملل» : تيبلا ىلا هدعب ثلاثلاو تيبلا اذه (3
 . 89 ةحول شماه : ديشر نبا ةلحر

 . لالد 4
 اضيا تيبلا اذه نمو 312/2 م ىف تدرو ةيلاتلا ةتسلاو تيبلا اذه (5

 رركملا انفذح دقو رخآ ناكم ىف اراكم ناويدلا سفن ىف درو ام ءىدتبي
 . انه درو امد ءاقتكا

 . ه«رو نم هحالصاو «لازد مم )06

 . «ىرجيد ش ءما 77
 . ءاملا لبسم 18

 . ناويدلا نم رخآ ناكم ىفو ء م ءار ىف ةميلس تدروو «لضلاك» 009

 : عيمجلا ىف ام انتبثأو فيحصت وهو ءانداتعت» ص 0

 . ميمجلا ىف تدرو اذك (1
 . «ةهنانجل» لمت>تو بحعملا < ءىش 2
 ٠ 82 ةحفص راىف تدرو ةيلاتلا ةثالثلاو تبمبلا اذه (3

 رودي بالودب افلك» ف 2م *« ش ىف 50 2 كلف هناك رودي الو هللو ر (04

 ٠ «ي كلف هناك
6 
 * عيمجلا ىف ام انتبثا دقو فيحصت وهو «ببسم» ص )2

 ناكم ىف لصالا :نسسفن ىف درو ام انتبثا دقو افحصم درو رطشلا اذه (6

 رنرخحا
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 اهقاشو نايقلا ناحلأ هئتفاش

 ميتا سجل ووو لع د0
 ىسمللا فشتري نارحلا ىشاعلاك

 تمدان امل قادحألا هب 27 تّماه

 ةبيبش رضع مانيلا عجرت "له
 نم هيلع رمل ا ميسنلا ثيح

 ”مهادأ يبابش نم لّسرُتي مانيأ
 يتلتس يهف ةفاصُررا انمأ

 برطيو نهب فمك ند حو ديف

 تبيلتت راع يف ةلخ .نح

 بتشأ "قير هيورب الو ارمخ

 برشي ال ايقاس 'قئادحلا
 تسلا نانا نيف كترحات

 هئم

 ل ىلا

 بيطصمو خمضتم ن ضاس رلا 0

 بهشأ يبيشتم نم لكشيو 28 ”نرأ

 ىحتحلا كل 29

 30 برغو ب ذعلا الو ميرصلا ىولو:

 بطلا ناكمكايت ئوولا 31 ع

 ىنادوم لممأ تفصتنأ ام هللات

 بناج 33 انقلب 'مل 'ذإ مهاذيعأو
 ةبغر ةيحتلاب اونض مالم

 : مهدعب عادصت لق يداؤف اذه
 6 3 و هم شت 1
 اهعيطاف ىنملا يف رمد دقلو

 ىووهلا ءابع نم كيسان ىخاو

 هلجي ظافحلا ناك كالرمم اب 2 3 ميم
 ّى وهلا ي ينبلسي مث كلولح ىوهأ

 ه سو ©

 انام هدم كيف ةكسحتمأ /

 ٠ طيشن ت2 نرأ 8

 * فيحصت وه و ص ىف« ىمنس د (09

 ٠ لمرلا قدتسم ىوللا 0

 ماسثلاب لبج : برغ ٠ ناكم مسا

 ٠ فيحصت وههيو «ىبر» ص (1

 ٠ ةحفصلا ىن مرخ 032

 تبثي مل اذإ. ناكملا هقالآ ام:لاقبي (3

 لمرلا مظعم ةعطق - ميرصلا
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 ماعلا ف

 بحجتم نامّر هب نورا دلو

 اوبرغ 32 (و) داعبلاب قرشأ تقرش

 5 و ”ةعيطق لوطت نأ "نم

 2 مهاوه نع ينأك ينع

 ؟ بعشيو عيدصلا بلقلا بأي نم

 بخ .ينامألا ”ةقرابو 0 اهفس

 بعت عماطم ىلإ حيرتسأ 'نأ

 بحري هيف نافيضلاب دوجلاو
 بثطم كنيبناجب ودعا "نأ
 باذعمو ”لذعم بينلا اذكو

 بيزذعلا ٠

 . هب
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 : بالود فصو ىف هللا همحر هلو

 اهئاوه يف يخل نم ا

 اهنارود يف َركدلا راك جت

 ١ اًنقداوص غورتفلا عاونأ غرقتتو

 اهتاوخأ نم ”نيعلا ضايرلا تانب
 اهلّصأل نينملا داذرا لعجتو

 ايجور لسالسلا ءاملل *”كَي ”نإف

 هبايسح ومسي رهزلا ةلافئاخلا نب

 [ليوطلا]

 بصاوتلا دادع ىف اهيري اراشن
 بكاوكلا روحت تناز تطقل ولف
 بئاحتسلاك *”نتينم انهن ”ءالا 8

 بكاوتسلا عومدلاب اهياع يكبتف
 2بئارضلاو ىمتشملابيط هال د
 بساتملا يلاع حولا يف اهنامثمجف
 بئابحلا ٌروغُش نسمح نم رك 'ذيف

 ىقر وأ (طحنا اذإ يكحب 3 ءىطبم) نمف
 6 بكاوك (ب) تنير ةاهس4 (لامج)

 براحُملا يبمنكلا نم ام يف 8 .. 7 بيه هاشخت يهف هيلع 6 (رودن)

 اب دعب ايي يدع اك اور داو حا ةقطارتا ينك )"1

 ٠ ةجسلا ىو «ةبسب رض» 0

 ٠ ءىدر طخب ةرطلا ىف ىلاتلاو تيسلا اذه درو دقو ص ىف مرخ )03

 رص ىف مرا 4
 : نص ىف مرخ 8
 ص ىف مر 0(

 0 هميمرتل قفون ملو ص يف مرخ
 «براحملا

 يمكلا يقام يف .دقرتو”نوكي نا
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 واهُلاَخَت ثْيَرو اهيف ٍلجتع نمو
 كاوا هيفا رازتقا يارد

 يف ناقنتعي نيفلإ احبصأ ' دقو

 ني يو

 ٠ فايحصت وهو, اهلاحت ه ص 09

 قل تاينلا 0 لمتحناو 00

 ٠ انتبثأ امك
 نكلو دازلا وهو « تاتبلا

 تاراودقلا تايماط اهثتروتنعا ذا 86 ماس
 بذاج مف اهعالضأ يف نيكي

 بعالّملا كلت ءانثأ ةبتعالم
 بئادآسلا يف 11 0 ,ةباستممب

 ءءء

 «ثايغلا» نسحالا

 ٠ ةيراج اهانعمو انتيثا ام باوصلاو «ةحاسم» ص 1
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 3 بالود ةمص يف اضيأ هلو

 [لماكلا]

 باَبلألا هتاكرتح ىلإ تنكس بالود ةقيدححب اذبح اي
 © ج6 عم له اما

 باوكألاو 1 نّحللا هثمو ْبَرْشَب مل وهو ىقسو برطب ملو ىنغ

 20 ل

 2 تار هقيدصت يف تنك ام ىوتهلا وأ ءاوهلا فلطل يع دي ول

 باَبَر فيهللا رتجشلا ةثاغإل  هعولُض *ءلمو هادتحم 01
 7 نازآ نيد ةمم ناكر .”قيعات هند انه تاكو
 بانذأ اهل هيكاوك "كلف هرادَمَو هراّثثب هتأكو

]15[ 

 فز

(1 

(3 

01 
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 : باّدعلا ىف هلو

 [فيفخلا]

 باتعلا ةرمحب اهعبضحخ دوخ لمللأ بائع يلوا
 باضخلا تاذل ىوهلا مكحب ت ,وهأ مث : امهيف 1 تارتيحت(ف)

 سهم

 يباصتلا عؤط نوكي عبط بر 0 "الإ ليمأ ال ”ةَوُبص

 ىف 2 6 , 3 ١ 1 : تايبالا تدروو ( 282/4 ) ن ىف اهمامتب ةعوطقملا

 «, ديشر نبا ةلحر ىف ناتيبو ., 192 حدقلا ىفو ( 311 310/2 ) م
 ٠ 39 ةحول ضشماه
 ..« دوعلا ١» ش 2ءفق ءما.5 ن

 ٠ « باترا» قف

 :باذدن:م20ن

 بادن ىكب امم ةهنأكو ءىزهتسم ادش امه هنأكو

 ٠ نزولل ةيرورض ةدايز
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 : ! هتبابص نم هلو

 .. 5 و ه ماس

 ىبتع نم ةئيرماعلا بتع دْعَب امأ
 انقلا نم ابجح تبقال اهتز اذإ
 يب ضاخن تئش ولو يجاردأ عمجّرأف
 # ل و ا لب ميني كاذ امو

 انزل عا ا هللا اهل

 اهتنأو نامي يتنأ اهّرَض امو

 : اهظْحّناِب بيتسشلا رثغتلا نع دوذن

 ابقاعت يلع" ضارعإو ”داتعب
 ارفاتم ىدعتسسل يداعسإ ناك اذإ
 املك لججتحلاو بلاقلا تاذ هللو

 [ليوطلا]
 ايئتتكلاو دئالولا ىتح تّعَطتق دقن
 ايجحلاو عقاربلا يمحت يبّظلا ضيبو

 ايفا اهتبانج يفرط اهتّبقل

 انبح ينلفش نمب اورادي نأ يبللا نم»

 نرش ىرذ نود برقلا ينتمرح مل ملأو

 ؟ابرع انفراعت يف انسلأ « سيق

 ابذعلا سرحي ابظلابضعىأر نم ايف

 ىبقلعلا يل 'نّسح نسححلاب ينزف ايف

 اب 3(..) يب رئوي 2..) ىسع اذامف
 ىبضغ يل ملطَت ىضرت نأ لواتحأ
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 : هلو

6 
 اًيناّغَم وأ نأ ينيعب رمي

 2 ةييبشلاو ”ضمغ شيعلا ذإ

 ”ضّضفم قورتشلا يف ؤ حابص لكف

 هيو فاس 51 يقرا
 دئالولاو. انتيثتاام باوصلا لعلو (« هتايبابص » ص )01

 . ديعلا وا ةيراجلا وا يبصأا

 نيبحملا

 ٠ ص ىف مرخ 0(
 ٠ صص ىف مرخ 3

 [ليوطلا) ٠

 بعلتو ضوخت انك اهتحاسب
 بتجحُي سبيل ناسا هِّجو ٌرفاسو
 بنهاذم بورقلا يف ذ ليصأ لكو

 به'ذم ”ةفاصرلا الإ ىوهنل لهو

 :ةديلو ممج

 نيب لئاسرلاو ربخلا لماح دارملاو
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 م5 اضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 بوبُه 2 عوجتهلا دنع هسافتنألا ةّضؤور يريخب 1ينعممأ ٌريتخلا كل
 بيطبو هتْحت وكا'ذيف اًراهت هلْنيَل 'لعجي 3 رؤتلا بيدأ سيلأ

 بيبتح بحملا عبر نع ناب امك 4 هرلشن روشننم حابصإلا عم يوطيو
 بيدأ َبيدألا ىوهَتي 'نأ ورغ الو ةيبدأ ةبسن نع هب ميهأ

 ه- 20 -

 16م اضيأ لاقو / (16]

 [لماكلا]

 1ابكاوم ”نمهنود "لاله تفحزر  اسبكاوكو ”ةلهأ "نهب ًاالمأ
 اًههلؤح 3 بهالسلاو بئاكرلا 2 يدخت

 ابئاتك باتكلا راطسأك يدرس

 ائابحو اًيداعأ يلع اوراجح سراوفو سناوأ نيب تْوَملاف

 .ةميلس ىهو ىرخأ ةحفص ىف ناويدلا سفنب ةرركم ةعوطقملا هنه تدرو (*)

 نع كلتب انيفتكا كلذلو سمطلاو مورخلا ةريثكف انه تدرو ىتلا اما
 .192 :ق و 81 ص :ر :(310/2) م ,(348/3) ن ىف ةدراو هذهو . هنه

 . 20 ىنفحتا» : قف م.ن )01

 0 « موجهلا ١» ن )2

 .« ضورلا» ن  ه ليللا»ر 3

   )4ر ١» هبيطروثتنم ٠ ٠2م ١» هريشن روثنه 6 .

 كلذو ةياجب ةراما ىيحي ابأ هدلو ايركز ىبأ ديلقت ةبسانمب اهأسشنأ هلعل (**)
 ايركز ىبا ةيصو دروا دقف (623 619/6 ) خ رظنا * 6388 ةنس
 اهتمدقم ىنو ريمألا ىلع تدفو بكاوم نا ودسو « ةبسانملا هذهب هدلول

 ٠ لاله ىنب بكوم
 م طلغ وهو «بكاوم» ص )01

 ٠ ودعتو عرست 2

 ٠ ليوطلا سرفلا وهو بهلس عمج 3
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 4 اًفلاوس تايطاعلا 'ءابظلا "نه
 مهباضيخو مهفولتخ ”ءامادلا اولعج

 ”ةفيخ براضملا نلتفت ال كاهنأ

 اهئاظحل تادصقأ الإ م مل

 رةداغ نم 7 بئاعذ) بلقل نم اي
 ةزافمب ةَزاَف يف ةّيفْحَو
 قداس فانخ 6 نيركر ولع

 ىنملا يه 11بابيلا ىلع ب ابقلا رمح
 12 الساوع حامّرلاب لئظت مل ول

 ةةرمط رافخي "دّحلا ريرط مكلف
 ,ةبوضخم لإ اًقؤش دجأ 2

 ىبظللاو ةنيسألا ضاخن ن نم سلا

 يح راوج ”لكف يتع 'لَسُسي 17ال "نإ

 ابلاخم تايراّضلا دوسألا مهو

 ابراحتمو اًملاسم ”نيلصأتسم
 6 ابراتفم ّحافّصلا 5 بنهتن نيلعأ نم
 ابئاص مكيتملا علا مد ىرجف

 اناوذ مالزجلا هك حببملاك

 ابهار اهنم "شحآولا ”نانجلا 8 وزني

 [براعاو."اهلبف اًبارسغ :ىقلت
 ابرآمو اًينامأ "نهب ىفكو

 ابضاوق حافصلاب الكتو ينود
 ابعاك لفكي بنعكلا 13 مصأ مكلو

 !ةابضاوخ 14 يرتطلا يمدب اهنفا رطأ

 ابئاع 16 لباوذلا رمّسسلل دعي مل
 انراضمو اًنعاطسم ءابنظلا وحن

 سا وع هل

 ابغار هيف ثب بيغر حرمج

 اوطع وطعي اطعو . هةيناجو قنعلا ىلعأو قنعلا ةحفص : ةفلاس ممج (4
 : هنم لوانتيل رجشلا ىلا لواطت

 ٠ انتبثا ام باوصلاو « بصت » ص ش5

 برضم عمج ةيناثلا براضملاو ةميظعلا ةميخلا بارضمو برضم عمج 466
 ٠ ضيرعلا فيسلا رهو ةحيفبم عمج عانملاو + ةيوضلا عقوم وعز

 * نص ىف مرخ 7
 ءببثي 8
 م انتبثئا اه باوصلاو ءالبخ» يىص 9

 ٠ برحلا ىف ءيرجلا 00 وهو سوشا ج 00

 وأ «بامكلا» وا «بابرلا» 0 ملو «صو ىف تاببلا 1

 ٠ ةزافملا ىهو «بابيلا»

 ٠ نيتملا حمولا 3

 ٠ فيحصت وممو «ىفرطلا» ص (4
 : انتبثأ ام باوصلاو «ءايضاخ» ص 15

 ٠ ةقيقدلا حامرلا 06

 عساولا : بيغغرلا حرجلاو . « مل ٠» لمتحي (7
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 ارماع ةّيرماعلا 18 ينئريص دف

 حرتسأ مل ىغولا وخأف ىوهلا امأ
 21 ىل دهعلا ىلو نم !ادئهع ”نأكف
 اد هابحم كولملا ىلع فانأ "كلم

 ىلتعا مارتك ءانأآ ةييمتتا)
 هسيسحلبو هيب ةرامإلا تيب

 ك1 ةهبركلا معط هل ولحي

 25ىدم هتقالط ىقلت انف. دما 24(و)

 ارمشم 26 هَلإلا تاذ يف لاز ام
 ىلعلا نم ريطخلا ىلإ 8 راطبخلا ىثغي
 31 ريع بئاحس يجري امّسبَتم

 لصان قوربلاك اهيف قورتو

08 

 ايعالم تش فيك < ةنسألا ىقلأ

 ابوانمو د0حوا رم) 19كاذل اذ نم

 ابلاغ تع تارمتخلا رفلست 'نأ

 ايبصانمو اًبسانمو !دئاتحمو

 0 22 ابناقم مودجنلا ١ اوركك

 ابقاث بقاوشلا ىلع 3 قش اي

 انراغمو اًنعر اشم جاجألا يهو
 ايحاش ملطي هاحض "نأ موبلا يف

 5258 مرمرعلا هقليف 27 ليذلو

 انيكار مئازعلل 0 مدالصلا 29 لبق
 م 2 3

 ابكاوس ءامادلا نهنم لهتت

 اجاح ”مجامجلا اهنم 32 يجت رتال

 رماع سرافلا رعاشلا ىلا ةراشا رماعو فيحصن وهو « ىنتث ريمصص» ص

 * ةنسألا بعالمب فرع نم وهو ليفطلا نبا
 . نزولا ميقتسي الو « كاذل اذه نم ه١ ص 9

 * ص ىف ضايب 0
 ٠ انتيثا ام باوصلاو ٠ ىب » ص (21

 ةراقلل فن نفسا نم ةسكلا بنيد عج
 ٠ ءامنسلا موجن قوف مجنلاك عفتري بسسن ىا (3

 . انه هل ىنعم الو «.دحاو» لثم ودبتو . ص ىف مرخ 224

 . حضوأو حصأ مانتنا امو

 ىنعملاو ٠ دوسالا لباقيل مئازعلا بكري: لروالا ىنعملا نوكيو ةلتكا لتس

 . ةبلصلا ةديدشلا ليخلا هبوكر ليق مئازعلا بكر ب : :ىناثلا

 . هل ىنعم الو «ىدح» طخلا بلسسحو (5

 . انتيثأ ام باوصلاو «هللاو ص 26

 : اننا اه باوصلاو او 2027

)09 

 . هيدشلا بلصلا سرفلا وا دسالا ح مدلص (0

 ع جاجعلا 01

 . فيحصت وهو «ىجت رن» ص 2
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 ابطاح كلاهملا 33 زاوجأ عار دق

 انمار ا
 اًعلاط ةيادهلا قفأ يف 'دْب مل

 ل مس ع

 عر فلأ هديدح ءامل ابجع

 ىدعلا بند نم قافآلا رهطبل

 هتادعو هئامرع اتاك

 ”الباو ”لسرت 37نزملا لشم هانم

 ابضاوتغ تايراضلا عار دج 'نإ
 هفحز رواسكلاو رواسقلا نْي
 ”هتافف مامّسهلا كلّملاب 41( مهرام

 ةبيرغ حامسلا يف اياجتس 0
 نأب "الإ ةبيجع ”لثكب ق

 ةالئان لوافألا كلت نم "لان 'نم
 ادقارُم دامف هب مانألا 0 / 118

 اوبأ صلقح يبأ ينب كولملا "نإ

 . طسولا - زوج-ج 3
 . كلتماو زاح (4

 اءامسلا الإ مهيبأب

 ابطاخ كلامملا راكبأ 34 زاتحاو

 ابضاغ هاآبظ 35 تادص ”ةينمو

 ايراغ ةياوغلا وذ ىراوت لإ

 ابئاجع كاذ و اذ دّلوف اًران

 ابناذم دومّغلا يف مراوصلا لمح

 ابئاحس ”نيقل دقو لامّشلا 3:نئصلع

 !بصاخ 38ةهب ركلا يف لسرتو اًنقدغ

 ابراوغ تايماطلا ظاغ داج 39 و (أ)

 ابهالسو 40ًسماخأ ”هافطصا امم

 افا 42تارينل هر ىدتعغا ولو

 ايفاغر ”نيبلاعلا. فكأ تان
 ابئاخ ءاجر 3 رذ اهنع "ضني

 ايئان يلايتللا بوش نما مل

 ابقا رم لبق ناك ام مهب رشجل
0 

 اسيتارتم

 ىف «تبلد لباقي وهو «تبصو هحالصا لعلو حضاو فيرحت تدص (5

 .ردسلا

 . ةديدصلا حيرلا ىهو فوصع:ج 006

 . ص ىف مرخ (57
 . ففيحصت وهو «اهيامركلا» ص- 8

 . ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز 9
 . شيجلا - سيمخ عمج سماخالاو . دسالا ت- ةروسق عمج 040

 . ص ىف مرخ (1

 . نزولل ةيرورض ةدايز (2

 . ففيحصت وهو «ءوصضضد» سع ىف (3



 44 ”ةياده) نيقتسنل .فاقثأ

 هراونأ تقلا ىِحَي يأ ىلعو
 ةيسادق ةباصع 45 رد هلل

 هكر ةقارتس مهب نامزلا ىهاب

 اهتم ىضترُسملا مامإلا "نبا اب
 تمادختساف اهنادلق ”ةرامإو

 اًمداق نماّيألا لع ةتاذراو ”دملو

 اًبحاصتم رومألا ريب'دتل "ضتهئاف
 ارهاب 46 ةّيرصاتلا ىفأب ملطاو

 ارضاح كتناز ديحوتلا ”ةرضح اي

 47اهتابانغ نع حازتت دق دسألاو

 اهداممغأ اهرجه 48 الو()) ضيبلاو
 سم ©« رع

 اًمزال اح تئيدأ ةمادخ يه

 اهبيذهت يف 49 لاج اركف ”لعلو

 اًبيط 0 (م)ةتلعف ام "الإ تلق ام

 احئادم كالبع تلمأ 31( ىهنلا) اذإو

 ابك اوّكو ان ا
 ابهايغ بوطلخلا اهدع تقرمتتف
 ايئاصع موجنلا ىوس نوضتريال
 ابئاع وأ اًثيتاع مهيلع ىرزو

 ابئارَضَو اهتبورُض تثرو اًميش
 ابقاوتعو اًحئاوق دوعسلا دعس

 ابيآ

 2 رودهظال كرمأ لاز ال
 507 عاب اك كّمامأ 3

 ناقد دن ”لقتسا مل
 :تئارتجو .انهل ”افنارطأ طل

 اهيراوشا بناقل قرد تلعاو اه

 ابجاو اًضرتف تيضقو اهفّضَو نم

 ابطاتح ىمسَي اال ىعمو انفنعل

 ابراغمو اًفقراشم كالع ىذّشب

 ابتاكلا ”نوكأ نأ ةداعّسلا ”نمف

 نمايملا حمو ترادصو

 نب رصانلا اهسسؤم ىلا ةبسن ةيرصانلاب تيمس , ةياجب ةنيدمل مسا

 . نزوال ةيرورض ةدايز (4
 : هانتسشأ ام باوصلا نلعلو «ىا» لصالا ىف 45

046 

 7 هانتيثا اه باوصلاو «اهتباغد ص 2042

 . ص ىف مرخ (8
 . «باجحو لمتحي (9

 . نزولل ةيرورض ةدايز (00

001 
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 .«ىندلا»دازي نا نكميو ءىئعملاو نزولل ةيرورض ةدايز
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 :. مهتنباب مهيزعيو مهحدمب اضيأ لاقو

 [طيسبلا]

 بترا نيم ايئانعلا كئّوبي اذف 01 ببرلاب سيل ام ىلإ بيري ام عاد
 بتاقتسمو لاح يف دّعْستل اهل 2 اجهتنءتاريخلا لبس ىلإ 2 دملعاو

 نييئانثلا نيتيبلا نأل ةروتبم ىعو . يصفح ريمأ ىلا ةهجوم ةديصقلا هذه (*)
 نيتيبلا نع ةيفاقلا لكشو نزولا ىف نافلتخي ةيلاتلا ةحفصلا ىف
 عاصض نوكي دقو تعاض ةديصقل ةيادب ةيقب اضيأ امهف . نيقباسلا

 .اهنم رثكا

 ثيدحلا نم ساسبتقا هيفو.ىنعملاو نزولا ميقتسي الو « بيري ام » ص 1
 .« كسيري الام ىلا كبيري ام عد » : فيرشلا

 . باوصلا ىلا برقأ انحيلصتو ,٠ فيحصت وهو «ءام دخوو ص 2

 . امهدعب امع ناعوطقم ناتيبلا ناذه (3

 ,تعاض ةديصق رخآ اهلعلو ىهتنت اهبو ةئثالثلا تايبألاب ةحفصلا ءىدتبن (**)
 . رثكأ عمئاضلا نوكي دقو
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 #2 ناو ي# رس ىلا ل ىلا # © سل ناس "ف ساق« ماع

 !.ابستتحم اهتصتلخأ ةين هل ترجاف 'هاشنغأ "نأ لبق

 ايدح زم تنال دشن“ ”تنلك دع كفو 'نعلف
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 : ءايركز ابأ ريمألا حدسي هللا همحر اضيأ هلو

 [طيسبلا]

 اينعلا نيبرتغأ ال لب رمحلا 1 رصتم(ارإال

 ابتنشلاو مئظلا حيبت "وللا يبستح
 ابرط2 ىشتن ةناو اًركسس تفاهت اًمْوَي اهلتفالس رحاص ىلع نادت اذإ

 ابرش ام 3 دوقنمعلا "ماد نأك ىتتح

 4 ابرّضلا نمأدأ نم ىلع حانج الف
 ابحت نملا بوّصب يرزي تابف

 هتوشن ءانثأ يف جرم لظو

 0 اهي فيرا ل
 م نه

 ل
 تيلو يتلا رمأ اوُلَو 6 نيذلا "نإ

 ولو نيقشاعلا اوقاعف قيقعلا 7 ١ ونمأ

 ابجع تدتغاف اهنرتعس ةعول نم
 5 ١ (بهللاو) ءاهم)لا ينوفجو يحناوج

 ارح اوف انيرح مهُمْلس ادغ يرْمأ
 برأ ىوهلا ىضق 9 جعنم ىلع 8 اوجاع

 انحيلصت لعلو «ءاب» ىوس اهنم نسبتي الو ص ىف لوالا ةمورخم ةيلكلا .(1
 . بساتم

 . ص ىف مرخ 1
 . انتيئا ام باوصلاو «ىمتناو» ص )0

 . فيحصت وهو «ءدونعلد ص (3

 . ظيلغلا ضيبالا لسعلا (4

 . فورح ىوس نيبت ال ؛ ص ىف مورخ 5
 . فيحصت وهو «نهدلا» ص 66

 .«رمأل ص (7

 8(١ اهوشحل «بق» انفذح دقو «وج بقاع» ص .
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 اب دّح اًميق يداؤف 'نم اهدقفلا  مهنيب موي يبيست تانب 10 تمآ

 ؟ مهبتحاص فيك ١ يمسج "نود هب اوراس

 ابحطما اذإ الإ هل ماوق الو

 11اي(ذع) ”ذإ درولا ءاجّر اهيلعاموح مكب راضتم ولآ ال ةلؤتخ لآ
 ايجُنح نإو ىفخي ال سمشلا بجاحف 2 اهتجدره راضبألا نع متبتجتح 'نإو
 اببجُنلا ةيرهُسلا 12 (اهل) قوسي 'نأب اهقّلعت نم 'مُسَْفَق ول مكر ض ام
 ابرتعلا هتوُتأت امب ”نلحضلفتل مك زري سيل رنب متلختب نك
 ايلّطلا ”قرتَتسَي امب نادو صاق ىلع ريمألا ادونج مكيدنعُي 13 سبلأ

 ابصتنسم "قّحلاب اًمئاق ىضترسملاو اًرصتْنم يثدنهلل اًمراص ىضتتمملا

 امهَلْمَش مل اينادو نيد مامإ

 انياب قوز ردو تورطت اهدع ارد
 16 ”ةجتهنمم ناطلسلاو كّذّملا 15 (دّنلقت)

 ابشق ةضغ اهانثف هئباوثأ
 ابأف بأ 'متهتتمتس ربانملا اذإ اًرختْفم مامإلا هئابآب ومسي /(20)

 ابسن ىحضلا سمش نم ٌرونأل صفح يبأ نب دحاولا دبع نب ىيْحَي "نإو
 اورشع دق ضرألا موجن 'مله "ةثالث

 17 ابمهشلا ةتعبّسسلا ءامسلا يف اررشاعو

 ابزح وأ لاغ اميفةنايدلا بّرح مهمئازع « ايندلا ىلع نوكرابُم
 ابهذ ام ديحوتتلا ةفلأ نم در "نم ةولعم لك يف مه ديحو ىحضأ

 ىماميأ تراص (0

 . نزولل ةيرورض ةدايز 2
 . فيحصت وهو «سبالا» ص (3

 . ص ىف مرخ (4
 . ص ىف مرخ 5
 .ةيلاب ىأ (6

 .ءابهسلا»د ص (57
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 سو ةمر عه افاس

 هدأ داؤس 18 ءايلع يف حبحبت كلم

 ابقعلاو يس'ادققلا فّلّسلا زرحأف
 ابعت ىلتأت ال ”ةحار ْتَدَِْقف ةقالسل توهأ ول اك اوكتلا قرنين

 ابمتلا نكن نمل بيصن الو 2 ةننوآ "لك "الذبو برضو اًنْعط
 1 ىن و20 ثلا رطقلا اذإ 19حام(مس) ”نمف

 ابن ماسلا بئفعلا اذإ ءاضم نم 2

 ابرشألاو دلا>:نامأ وه انو هل[ وتو ريفا طاب وم كاد جل
 21 ابلسسلا ائقلا ىندتساو محلا ةضافم 2اعرادم تاب امل مراوصلا ىرثعأ

 ابرقلاو سايكألا غرتفتساف ربصصلاب ىدن لاس نيح اسأب ضيبلاب لاصو
 ابتح "مث كلملا ريرس يف ىبتحا اذإ 1"دبأ هداسّح نم رحتبلاو 22 دوطلا

 قلق 24 (ادبزُمر 23 ءاذه شااط اهلجأل

 ابتتكم رثكفلا ليوط كاذ رو
 يي ار وا ل امهَرع هيف ”الامك نابتسا مث
 لاي ىلإ م ا" تر 0

 ابنك نبض سا ولا ل6 ملف ليت تتاح و33 نامل رتل اخ

 , باوص هانتبثا ام لعلو نزولا لتخيو «ىداع» ص (8

 . نص ىف مرخخ 8
 . رطملا نم مئادلا 0
 ٠ ليوط 2 بلس حمرو . ةليوطلا ىأ (1

 دقو , 27 ص ناويدلا سفن ىف ةرركم تدرو نايلاتلاو تيبلا اذه .(2

 . اهراركتل كانه نم اهائفذح

 . 27 ص ىف درو امم حيلصتل او ص ىف مرخ 3

 . 5 ةحفص يف ةميلس تدرو (24

 ام باوصلا لعلو , هل ىنعم ال ص ىف ءاج ابيك ءاناصغأ رهنلا لزاغي» 25

 . هانتبئا

 . فيحصت رعو «ملس» ص 226
0 
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 هتمؤلي 27 شأجلا طيبر هنم شلبجلا يف
 28 اياذعلا اهتايار نع ”لصكي عرلاو

 ابطارلا . كرح امل ءطقاس عذجلاك هشئان لائثا الإ جادملا ا
 ابك داوجلا ىراج اذإ 30 فوطقلا نإ 9 هنا نود فوقو كولّسلا ىلع

 ابهكفلا 'هبشي نْيِجّلاب مهل نمف ةمَسناَِجُم يف ىوعدب اولاخأ نإو
 ابجّر مزال فصو ”نمهنم درفلاو 2”ةدحاو هللا روهش روهشلا 31 يذه / (21)

 اًمَّيد ىهللا دبعلا ىلع 32 تحس يالوم

 او سم يقال تاتا ندا
 ابر نوكي نأ اًحادم لجؤأ 33 اذإ اًحّتم اهتلجع دقو فاخأ ىنإ

 ابشلاو "لالا كئيادي نم تلثأت 2يدب ”نأب اًحاصفإ ركشلاب قع را

 ابدألاو ملعلا كيدل ت'دفتسا ذنم ةيفاقو تيب نع تفوت انو

 . فيحصت وهو «ساجلا» ص (57

 ٠ فرطلا ومحو « ابذعلا ١» لمتحيو هل ىنعم الو « ابدعلا» (8

 ٠ ففيحصت وهو « هتباغ ١ ص (9

 ٠ ريسلا ةئيطبلاو ةئيسلا ةبادلا (0
 * نزولا ميقتسي الو « ذه ١ ص (31
 ٠*٠ اففيحصت وهو « تخس ه ص (2

 1 نزولا ميفقتسي الو ءذأ دلل ص )00
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 هبيسنو 1 هبيبشت يف هولذع

 مهبسحل و هينا ىلع اوضمو

 اهؤمم ضايبلا بضخ نم سيل وأ
 اهبوبهو ابصلا رصع ابص 4 تدك (ر)
 ووك نع لا روج اهاشلاكت

 هيب رباك هنيرعتلا نبيل ”رالسللاو
 00 م "ريدميم خلا فراش نم

 هل تأت انهّملا قادح اهتكت

 هةنروجكش ”ءالص ”لمتحم بلقلاف

 و

 هلل انسان :نقسطف' ذ نم

 ةينأع 98 هايم 23 هيأت
 هبيضخو انقلا 3 رجتشُمم عيرصت

 هب وهو هحوتل 5 ميستلا افهو

 هيرست يف 7 هارق 0 هافكو

 هبورغك وفور نسل مويلاك
 هبيبشت نع بيشلا ىف هدا

 أ

 هبيبحت ىف دج ام اهرحس نم

 ةئاوعل ءالث ليعتم مّسجلاو

 . م 85 ىف ناك هدل وم نأ مولعملا نمو نيسمخلا براق كنان حرصا

 ٠ انتبثاام باوصلاو «ةبيسشم» ص (1
 لحارلا هءايشش نيؤي ذخا هنا ديري ٠ تيملا ىلع ءاكبلاو ءاثرلا وه نيبأتلا (2

 ٠ هدعب تيبلا هديفي امك «٠ هايحم. وو
 ٠ هنعط حجمرلاب هرجتشاو فيحصل وهو «رجتسم» ص )03

 ٠ ىنحملا اهيضتقي ةدايز 44
 ٠ انتبثا ام باوصلاو « ميعنلا بعو »ص (5
 ٠ ةيجسلاو ةعيبطلا اهانعمو « انتبثا اه باوصلا لعلو هروح» ص )6
 .هرهظ 7
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 هدا يشل تسفر
 هبابش ءادر اضن ديمعلا اذإو

 . ىوهلا م قيفي وأ وحصني تاهيه

 هدّهَع ةفلاسو ”دجن اذبح اي

 ةنييدفب هس نق انئلاقومو
 هدنر عوضت نم 8 ل(ماحتن اًبصو

 ىأت 'نأ اهيف ”هركملا ثبلَي مل /
 ىنملا نيد اهب ىضق نامزلا ةبه
 هلويانل ردح نيب ناحش

 0 متب نأ بئاجعلا نمو

 امّنإو « مودي وَ انعام تناك

 اهادهتع ىسي سيل تّضقت نئاو

 0 عزاوت اهتولتس نود 9
 ىضترمل ىيحي دنع يتايح تبحر
 هدو دنع 'قحلا ماقأ "كلم

 تركيصو فالخلا هتفالخ 11 تسمح
 هبل بقاوعلا ظحل نم كاذكو

 هل فس اعلا بلف ل

 هل ”ةمداخ ؛ رادكقألا 12 ”نمقتتت

 ىنسملاب لفاوكنا هنمايم ىلعو
 ةالداع اًمامإ هب نامزلا ىفاو

 ٠ ص ىف مرخ 8
 ٠ مسجلا لوحنو ضرملا بصولا ©
 39 انتبثا ام كارم «بوبحلا» 00

 . ”اتعادبلا 0 » 01

18 

 هبيثكو 2 0 كذا نع .

 بانت يف 0 20

 - اهسبيط اندفتسا هيف

 هيطرو هحود سنام ل و
 هب 9 يبصو يف داز ام هرارعو
 هبيقر نود 10 ثبوبحملا اند امل

 يي هاو ىلا ا

 هبوهوم نع دعب نم دمعي مل ول
 نسما 23 هه رص ص سا

 هبويجل قزسمم نيبو ابرط

 هبيجعو هقينأب ىوه يخل

 ١-2 ”ةعيرذ نامزلا ”كحّض

 هبيكارت يف ابسحلا ليسب 0

 اهب ”داؤفلا رق 0

 هبيحرت يفو هلئان بحر يف
 هبوضُد دعب دوجلا ضيف داعأو

 هبيزحت يف جل نم هبرح "نم
 هبيلأت نع فكف باقعلا رذح

 هبولسأ نع داح وه اذإ الإ
 ع ِ.- 5 .٠

 هسنورحاو هملسم يف ةءارس

 هبيذ ةوادع رفقلا يبظ ”نيمأت
000 

 هبورضب ىرولا ”مع دق ٌرؤجلاو

 نم

 4ةبيحو ”قيؤنف



 هع .٠

 , نيكل ضرألا ين ”ةفيلخن و

 هبا تاما يبل يسر
 ايتقتع سوك هتان ع
 هديجب موجُتنلا امس هاطتما اذإف
 هباصن ”لضف كالمألل "نأ ول
 ةدوج ”ذاغلاملا تنس ف ركت

 ”ةيصلفتح بئارَض هاهل تنم

 17 هب ىف اكش امل ىدنهلا نإ

 تاير

 ,يف رصنلا ءينج ىنجو
 نع ةلالغلا بمد "نيم قبب مل
 5 يكبت ةحاوو انيس

 19 هليلصب ”عمسمم دّيهملا ع

 اهادئهتعو هيدي يف ةفالخلا كلت
 هبيرأت' ىلع اهدقاعم ْتَنَبَ

0 

03 

 هسينطت يف دمي ءامسلا قف
 يك 6
 14 هبوُبعَي ىلع ىتح اهءاكزو

 هبوثوو 15 هرضتحب حايرلا ىأتشو

 مرضا سا

 هببرخت يف ءايلعلا ”ةتاصتحو

 هبيرض دوجو اهيف تمادنعأ دق
 هيييطب هلاليإ يف "كش ام

 18 هبوهتسو هتابضه الملا ءالم

 د يفو هلذاحش رادغ نب

 060 هئايحأ نم ديصلاب
 ريب مه سا ري ساو وللا

 هب روعتكب هسمش بجحت ويلا يف .8

 هبوكب 20 (ة)املكلل ( قاس) توسملاو
 هيييرو ىدتلا بر هليل
 21 (هبيب)رت ىليع) اهدعاونقق تسرو

 ةفيلخلاب بطاخي ناك ءايركز ابأ نأ ىهو ةمهم ةيخيرات ةراشا انه
 ..48 ص ةنيبلا ةلدالا رظن١ . نينمؤملا ريمأب بطوخ امدنع ضعتما هنكلو

 اهلصأ صولخو اهتباجن :اهقتع (4 . ليوطلا عيرسلا
 ٠ هتعردسو هودع (5

 ٠ انتبثا ام باوصلاو نزولا ميقتسي الو «حيدملا» ص (6
 ٠ انتبثا ام باوصلاو «هئانغلم ص 7
08 

 ٠ اهيحاون ةالفلا بوهسو
 . فيحصت وهو « ةليطب »ه ص (9
 ٠ ص ىف مرخ (0
 * ص ىف مزخ (1

 : ةلوهس ىف ىوتسملا ت ضرالا نه بهسلا

19 

 ' بوهس ىلع عمجي
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 ه25 .

 : .اضيأ لاقو /

 [ ليوطلا ]

 1 بزاوشلا تابرقملا قيس قبستو ةياغ فارشأل وملست اهّرتت 'متأ
 براوغلا رض 2 هاورش تدّرْوأ اهل ؟ديفاو بسابسلا ربع أن ندم اذإ
 بئاتكلا 4 رجه اهيراجمب 3 تبك ىّدعلا يقش اهب قافآ ' ةداعس

 م0

 بقاوعلا نسح 'قيفوتتلا اهبقلعأف 2 اهتاجن ىغبت ” وحلا ءادن تّباجأ

 بضاوتقلاب اوعّرص دمام ناعرسف ١ ةتاعم ربع زامكتلا لع تتاكو
« 

 بزال 8 هللا دّنعَو لاز امو ادعم رّصّنال بورضملا ”نمّرلاَو ِْه

 بقارتملا نئيع رارقإ اهادْنعَي 'متَف  ”ةَهْرُب ةعامتجلا ماع ْتَبفاَر 2
 بياطألا نيل يف: هما 'ولهادادع نيتنودعلا لمهأل ائينه

 سل أل نينشلا و. نيلاونلالا قدا نظن ةياا ةيلتاكر هاهنا ©
 هذه هله ىف تعياب (صمح) ةيليبشا نال . م 641 ىلاوح كلذو , ىصفحلا

 /3 برغملا نايبلا ,« 623 600 /خ : ةيلاثلا بتكلا مجار . ةنسلا
 ةلدالا ٠ 711 ةحفص ك 233 طوطخم ةريمع نبا لئاسر « 310 - 5
 ءه 643 ىف تناك ةيليبشا ةعيب نا هيفو . 51 ةحفص ٠ ةنيبلا

 641 ةنس ىلوالا ةعيبلا دعب دجلا نبا نال ضقانت الو ٠ ربعلا ىف ام فالخ

 رئاثلا اذه اولتق دنجلا نكلو « ةتبسس ىلا هدرطو ءايركز ىبا لماع ىلع راث
 ةديصق رظنا ٠ 643 ةنلس سنوت ةطلس فارتعالا ىلا ةيليبسشا تداعو

 ٠ 51 ص « مزاح ناويد : عوضوملا ىف ىنجاطرقلا مزاح
 ٠ ةرماضلا ةميركلا سارفالا

 .هيلاعأ يأ جوملا براومغنو . هلثم هاورش

 . ىنعملا ميقتمسب كلذدب.و . « تبح » هبيوصت لعلو هل ىنعم ال « ثبك ه

 5 ناديم
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 اوقّباستو ىضتترملا مامإلا اوعاطأ
 دصاق « 5 حا هتدس به'ذم ىلإ

 ًةعاط كساتت 4 0 م هذه الأ

 7 ير يأر ”ةطانرغ تنلاخ انو

 ٍةجنط و بشك حرئبتت مل ناحو

 ينلا اهنناتتا :ةاوقرلاب دعست
 اهحادق زوفل الإ و تحدق "لو و

 اًيسانم نومركألا ”ءاقلتخلا انك
 اهدايقب 10 انف عقلا" كلامم

 ىوتلا ىلع فاختامم ا هل

 اهنابّسج ىدّرلا درو 'نم أملظَتس
 همورت امع مورا كرما مىنشي 12(و)

 هلالج اذهو ىلّجلا بّتهري نمو
 .ةفيلخ رّصنب ىرشبلا 13 ”سّلدنأل / 41

 ىبأ ةدايقب ةتبس ندل نم ىصفحلا ءاي ركز ىبا ةعيب دصقب

 بحال دشرلا ىلإ يدهي نمّسس ىلإ
 تفاذنلا تاعئاز "نع 117 هب

 6 بصانمُل اهضفر يف ناك

 لا لك ىدتهلا ر اوثأ لئن

 بئانجلاو ابصلا 8 جوه ”ةيرابسم
 بئاغ ”لمأت هثم ”دهاش ىفك
 بهاوملا ىربتكب ىظحت نأ ورتغ الف
 بلاطتملا “ما رك اًرفع مهب ”لاتت

 بئاواذلا يماس علا يف كلم ىلإ

 بئاوتلاب 11 اهبرس اعورم سُييلف
 بئاصملا بصب امدق تيور 'نإو
 بضاغ ةنايادقا ضار ةمرعب

 بهار لك هب "لوح نئمألا ىلع

 بئارضلا يكاز فيسلا لّصنب بورَض

 صالخ نب ىلع
 0 « 359/3 برغملا نايبلا 51 ص ةنيبلا ةلدالا رظنا . 640 ةنس

 . ه عبو يف يكرم يدر ةبايلجس مناع يجرم ةللاذبع

 « 617/6 خ ٠ع 5إ ص ةلدالا ٠ 367 - 362/3 برغملا نايبلا رظنا
 قلعو همجرت يذلا ميقلا ثحبلا ةنساملجس سنينسآت نع رظنناو

 13 ةنسلا . قحلا ةوعد ةلجم . يوادمحلا دمحم ذاتسالا هيلع

4 
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 .وور 2جددع

 : ةقلام نآلا اهمسلسأ 7

 : (ةروك)
 . ص ىف «جوم» لمتحت 8

 . انتيئا اه باوصلاو «تحدك» ص )9

 . فيحصت وهو ءاعضخ» ص (0

 . انتبثا ام باوصلاو «ءاهب رشد ص 001

 . طيقنت نود ةملكلاو ص ىف مرخ )12

 . فيحصت وهو «سلدنا الو ص ح3
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 ٠ سنؤم ١د ققحملا قيلعت 63/1 ءاريسلا ةلحلا رظنا



 لواحُم لك 'لئين هيلع بيرق
 هسأب رداوتلا ءالمإ دوَحَت
 هرثدب ةامكلا ملظن نم بئارغ

 هنيد رصني هللا بزحي ماقو

 اهلالخ اًضاير اجنيهلا لعج 'دقو
 ىدرلا عّرتج ديعاص ”دجب ادّمأ
 اًمئاقق لادعلاو ناسحإلاب ناك نمو

 ٍفياخم "لك راغ ىبحي علطَسي
 هرصعل اًنقوش نوضاملا رهظأ 'مكو

 رةمامإ ىلكب تّوئأ هتتمامإ

 اهب مصتعي "نمو ىقلتولا ةورعلا يه
 هئات ”ثلك يدتفي اهاده رونب

 م قراشملا حتف "نع رصقبأ

 اًفحاز 15 بناقملا ىف اهيلإ راسو

 نكي ملو هلإلا تاذ يف براضُي
 براقتم هفك نم ىنغلا ديدم

 هرون بقاث مالظإلا نم ّراجأ

 « اميعن ١» ص (4

 بكاوكلا لحم يف !دعنب ناكواو
 بداوتلا تاخ راص 14 اهيعت ثيحب
 بئارْضلا كلتل اًهاو « انقلا ب وُمُك

 بزاحل اًنقورتط اينأدلا بهت 'ملف
 بئاوّصلا ءامادلا َراهنأ رجفُي

 بلاغ “لك هب ٌبوُننَسَف هادع
 بصاتغ دي يف بلضعلا رقي سيلف
 براحسم ”لك ملّسلا حامتتسا مو
 بهاواذلا روصنعلا يف هوردبخ امب

 بهايغلا ءالجج اًحاّضو حئبصلابو
 بطاعملاب ءاايجان 2 يلابي سيلف

 بئات "لك ينتقتي اهاضر ”ضحَسمو
 براغملا حتف هللا رمأب ىضاقت

 بقانملا رهّرِب ىنلغتسال ءاش ولو

 براضتملا ينعس مايألا يف قفخسيل
 بقاصُمو هباب نع حزرتتمل

 بقاولا موجنلل اًراج لاز الف

 نآلو كلذ ةملكلا لامتحال , انتيثاآ ام باوصلأ لعلو .

 ٠ ةراغلل ةدعتسملا بئاتكلا ىا بناتملا باوصلاو 2 بقانملا ه ص 015



 م26 .

 : ءاضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 بعأرلا نم ريجُسملا بُرلا ىلع ”مودق  بّرعلا ةوفص نمبرغلا دئفول اًدينه
 مهدافأ يناسمألا نانفأل رهو

 بمخلاو هفرلاب دوُجلا 1 بصح ”نينافأ
 بحرلاو بحرا لئانلاب ”مُتهاقلف ىدتلا ضئاف ىلإ اوضفأ ملهرت ملأ / 5

 بلصتعلا ىلع رافّتلا ”هاالتج بئضعلا ىوس
 2 يف ”نيتيلقلعملا و 0

 بحسلا ةعجُت اهضافّضف نم بحسلا ىفك
 اهتثم لبق اوزرتحأ له مهشئيعب

 3بّقّسلاو داتري 2بْسسقلا نيب ”شئيعلا ذإ
 نم نع مع

 بارستلا ددع ىلع يبرشت تلعج نإو ىدولا نم ”ديفأ ام اهنم ”سفتنأو

(01 

 توم دعب ىا « 647 ىلاوح كلذو ادمحم هدهع ىلوو ىبحي ءايركز ابا حدمي
 ناك امدنع كلذ نوكي دقو * دمحم هيخا ىلا دهعلا ةيالو دانسساو ءايركز

 خيرات ٠ 623/6 خ رظنا ٠ سشكارم ىلع فحزلا لواحي ىصفحلا ريمالا

 84 ' 8 تاقرو : ةريمع نبا لضاسر : ءاطخا هيغو 33 ص نيتلودلا

 ٠ ك 238 طوطخم
 ةلخنلا : ةيصخ عمج بصخلاو . انتبثأ ام باوصلاو . « بصخ » ص

 .لمحلاةريثكلا

 ىلإ ريشي , ةقانلا دلو بقسلاو « مفلا ىف تتفتر ءىدر رمن بسقلا (3 و 2

 ٠ سشيعلا فظش نم هيف اوناك ام
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 4+ ىتأتلا مأتلا امأ ىلتجلا تتجتا امأ
 6 بعشلاب جدمل اولباق 5 بئعش هللف

 بعك يب سوؤر ولعي مهبعكف ”ةبرغ رادلاو 'صالخإلا مهب اند

 مه ديحم مهنع . بركلا داح بك رلا "مله 4

 ّبخلا يف بخلاو عاقيإلا يف 7 يرجلا نع

 بلع 0 لاله نم 0 رودت  اوقرشأ ّوجلا بمطق ام اذإ اًرودُب
 ىبظلا ”نأب يبد مهتم رع و مسهياتم قادصي يضقت مهتبانإ

 8 00 بهوي , برشا مهمؤت  ”ةداعس مامإلا يداهلا ىلإ 0
 نكملا هيلكس نأ مهسلعتو

 9 بركجلا حّررلاك درُتجلا تاقباسلا الو

 بضهلا ةوّرذ يف مضهلا باهي ال ادغ هفاوطل ”ةبلعتك ىبحي مار "نمو
 اًطلسم 10 لالّضلا ىنفأ ىده ”مامإ

 12 بفنقلا ةيضام بلضقلا !1 ىحؤوأب هيلع 1

 بسلا قِرولاوكبّسلاراضدلاب رمي ١ هبابتع ضيف جري 'نم ىدت رحب
 13ْبر ىلإ . ماسجلا يهو .هٌعئاص اًكرابم ارب كالمألا ىلع َربأ
 بادن كلم ىلإ هنم ىدلهلا 14 دثبو ىدعلا بلط يف لئيخلا وادع ”نّفئأو

 بارحلا يف رماغملا ربحلاب كبسحو ابئاتك نجي وأ ابك رئبحيب

 09 ماصفنالاو عدصلا 4

 0 ةميظعلا ةليبقلا بعشلا 5

 : مضلاو عمجلا )"6

 . عاذخلا : بخلاو ٠ « عارسإلا : بححلاو . داسفإلا : عاضيإلا (7
 .اهلك ةيشاملا : ىلوالا برّسشلاو ةعامجلا قلطم وأ ءاسنلا نم عيطقلا "86

 ٠ ةليزهلا لبإلا 489
 * تيم وعرب لالظلا هو 00

  (0111عرسا ٠

 ٠ مطاقلا فيسلا ت بيضق عج 03

 .ريبكلا معلا : 0 (/4
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 متلو هاللعإ تدرأ ملاع 'مكف

 برضلاو نعطلاك تيكبتلا نم برَضب
 . ىقّشلاو ,ةداهّزلا روصقم 15 جنشتلا ىلع

 بتعلاو للا ىف 16 نآمظلا همراصو

 ١ 017 عقد ”ديبأت ”قرشلا هنم عار امأ

 18 بزرغلاب دتحلاو برتغلا يبان رئيت اطس
 بركلا 19نم ميظعلا ّركلاب جرفُيو ىنغلاب رثةّفلاو قالمإلا نم ليدي / (26]

 بطخلا ةفيخنم قافآلا يف طبخلا ىلإ هلم "لاح هرطْضَتت نم نمو
 باذلاب مادلا ىلع 20 لْسَب هئوانم زجاسمل هناطلس نم نيادلا ىوأ

 هرصتل ماق مْوَي 21 هاغَض ماقأ

 بُحّصلا فرشأ يف ”نئيحلا يداعألا22حبّصب

 ىزتعاو زتعا اذإ حاجحج ”لك ىرتت
 23 يبسح هب ىدان حاّضولا بسلا ىلإ

 ىدعلا ”ةكوش ه دلفخ نم 24 ىبّظلا بيضتخ

 بافخلاو دضخلا ىلإ اًقؤش ب ”نأك

 بارثقلاب هللا نم ىتحت ابر اهب افلم ةفيلخلا رافآ لت
 يبجمع اهب ”دجتسأ اهْيَلَع يب ْجْنعَف اهرسأب تاحلاّملا الإ يه 'لَهَو

 ٠ ىرلا نود برشلا (5

 ٠ افيحصت وهو ص ىف « نأمضلا » 21

 ١ * ص ىف مرخل 7
 . ففيسلا دح لوألا برغلاو.برغملا :دصقي 8
 ٠ واولا عمه نزولا ميقتسي الو « نمو » ص 0019

 ٠ ةعاحشلا وا بضغلا نم سبعي ىذلا لسبلا 0
 ٠ هجاجوعاو هليم ماقا ذا هرصن ىا (1

 نيحلا مهقاذا نيحلا ىداعالا حيصو ٠ احابص مهاتا شيحلا موقلا حبص (232
 . احابص كالهلاو توملا ومحو

 . ة؛ديسلا : جحاجحلاو . « بسح ١» ص (23

 50- ش نعت وهو ايتفلاو 224
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 يح نع برعني هنم 26 رحسب اهيلإ ةالّثسوت "لمأ ال ءاّضيرق 25 (يرلمأأو
 ُبّصلل 27 بغلاب هامحَر نم رمأيف اذبتحو يمامإ ىضْري نأب يمايه
 بستتلاو نسا نءيدوي ام لمحتيو 2 ةلاوخو ىتبدِب 20يذهتي نمل اًفالمخ
 ب'ذسعلا هولح نم ل'ذعلا رسمي اًنوتف ”ىوهلا يف عنقي نامّيسهلاك ّرأ ملو

 ابّصلا 29 ةّنبه وأ قبلا فلطخل وبْصَيو

 بعت يف كلذ بطن ينو يحضايت
 بلل ثنا يلح نم للا بحي يصخ يلع للا ةن نيمو
 30 بلق الب اناث « يِبلَق اهريتغ ىلإ ”ةّبابص ّرسأ ال اهالحو امأ

 ينتميش ركشلا يف ”تلطبنتسا ام ءادبإف

 ضيتسا ام ءادهإو
 ال ل

 31 يب أد يبدأ نم 35

 بلتق نم مرمرتعلا شئيتجلل دب الو  هعاالطتفال هناطلس يف ”ضّوَفو
 32بلقلاب نادي دنّرلا نأ كشالو دمحم دئهتع ناز ىيحي ”ةفالخ
 بلطنق ىلع تاوُدَْمْلل امهّرادم امّنإو نارينلا نارمتقلا انه

 ةّنيلأ ىكزأ دلهتملا يلوو امأ
 بُسكلاو ثرإلاب 33 (ءاايلعلا زرحأ دقل .

 ٠ فيحصت وهو « لماو ١ ص (5

 ٠ انتبثا ام باوصلا لعلو ءرحبي» لمتحيو «رحب» ص 60
 ٠ ابح ددزت ابغ رز : مهلوق هنمو ةرم دعب ةرم ةرايزلا (57
 ٠ فيحصت وهو « ىدهي ١ ص (8

 ٠ ءانعلا - بصتلاو ٠ فيحصت وهو ص ىف « هيع» (9
 ٠ ريغت الو لوحت الب 0
 عضبتساو ' انتبثا ام باوصلا.لعلو فيحصت وهو « بادا يبدا ١» ص 1

  32راوسلا ٠
 ٠ نزولل ةيرورض ةدايز 3
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 34 ىهنلاف تالامكلا تاتشأ عمتجو

 36(بعشلاو بأرلاب) ناعوفشم 35( عسبطلا) عم
 بلتعلا نء ىتح عاترسملا نمأي اهب يتلا هتلود "ناعْيَر انل انينه / 27

 بناذلا ةريفعَمَو ىتلسحلا ةيهؤملا ترسلي هللا ةملحر الإ يه لهو
“2 

 . بسانم انحيلصت لعلو « ىا لاف ه »ص (4
 ٠ انتبثا اه باوصلا لعلو ٠ هل ىنعم الو « منضلا ١ ص 5
 نم بيرق انحيلصت لعلو « ب ٠١ ٠ بارلاب د الا نيبتت الو ص ىف مرخ 006

 ىنعم ىف هل لثئابم بعشلاو  عدصلا بار مهلوق نم بارلاو.باوصلا
 ٠ دسف ام حالصا
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227 

 : .تايبأ نم مرحلا ضعب يئري اضيأ.لاقو

 تفل دّزاو هلل ىندلا رجهب تناد

 1 رصخ ىلع اينحم ليللا ةماوق

 67-5 يف ”نمه : ىماتيلاو تنياَبت
 تبتلك امل ىصحتت اهراث آ نأ ول
 ”هنعلط يقللملا اهبطخ يف 2 لوقت

 انتسلأ هنع انكقع ءاننع تف

 [طيسبلا ]

 براقلا ”ةيضارم ىمتتسملا ةميرتك
 بهل ىلع اًيولطم مولا ةماوص

 بتر يف يهو ءاهنم نات ا
 بثتكلا يف مالقألا اهرئآسم ىوس

 بتطتخلاو راعشألاب انئيتكَب انإ
 3 بدألا ةعرش يف يي اهتكل

- 

28 

 . ءءاتتهم هللا همحرلاقو

 و

 ”دهأ لامتكلا َرادب اي تندم
 اعرف ”كّدم نائبا "مث ناتثثا

 [ لماكلا 0 :

 كمر نب يجلد
 باَستألا و باسحألا رهطأ يف

 نوكي كلذلو ٠ 21 مقر ةروتبملا ةديصقلل ةمتت ةديصقلا هذه لعل *

 ٠ فيحصت ومحو « رصح » ص ىفو * درب 1

 ٠ انتيئأآ ام باوصلاو « لوقي ١» ص )2

 ةديصقلا ىف ام عم ةرركم ةدرفنم تايبا ةثالث تدرو ةديصقلا هذه دعب 3
 . رحبلاو دوطلا اهلوأو .اهراركتل انه اهانفنح دقو 23 مقر

 . نيمآوت ةدالو ةبسانمب تايصخشلا وأ ماكحلا ضعبل ةئذهت اهنأ ودبي (**
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 باهشل مهتم ًباهش ىدئبأ يذلا اهنلاث رئهتشلا اذه ”لالهو
 باْهو 2 لضفمل : هلام "نم 1 ل ١ ةيهاو مانيلا تلاَز ول

- 29 - 

 : © ريغص ءاثر يف لاقو

 [ رفاولا ]
 ٠.2 < © . .٠ - .ه-, 2 8. .٠ .٠ ىلا* يح

 بئارتلا نم لقتسا برتلا ىلإ  ٍصيخش نم ينيمي تبرث دمعل
 هددت
 بئاغ ىو ركفتلا 2 (هررضحيو اق وهو هك هذا 1 (هب رمد

- 30 - 

 : ٠٠نسوسلا يف اضيأ لاقو

 [طبسبلا ]

 ابهاذلا بخت نيجل نم1انهادم ' ابجع تعلْطأ تانسوس اهتسح اي /
 9 1 م ا.د 7

 ابرط اهباونأ تقزم "نأ "دعت مل اهتينم ءاش ام ايحلا اهاقس امل

 ش . فيحصت وهو « ةيهاو » ص 1
 ىا ناسللا وهو « لصفمل ٠» باوصلاو فيحصت ومو « لضفمل ه١ ص 2

 ٠ لاوتملا رعاشلا ناسل

 * نيبرقالا هئثازعا دحا دلو وأ هدلو ىئرملا نا ىلع ناتيبلا لدي (©*

 ٠ بسانم حيلصتلاو ص ىف مرخ
 ٠ ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز

 , 13 مقر ةديصقلا ىف ام مم ةرركم تدرو اتيب 14 نم ةديصق انفذح هيلو

 مقر ةديصقلا ىف ام عم اهراركتل بالودلا فصو ىف ةعوطقملا انفذح امك

 تدرو امك * لصالا نم 29 ضعبو 28 ةحفص ناقرغتست امهاتلكو 5 ٠
 اهانفنح دقو ىريخلا فصو ىغ ةعوطقم 30 مقر نيتيبلا نيذه دعب
 ش . " مقر عم اهراركتل

 ٠ هتروراقو نهدلا ةلآ ح نهدم عمج )1
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 0 افيأ لاقو

 ا عيرسلا ]

 بابَشلا رش عيدوت مهتلعادو رشم ىلع هللا ”ةيحت
 ةباتكلا ءاوطنا لثم انتئبِب ام ىوطثناو انتر اكو اوناك
 1باتملا ناكم ىبتعلا اولعجي نأ ى وس مسهللسأ مل ين :وفصتأ نإ

432 

 . اضيأ لاقو

 [رزجرلا وزجم]

 بهّذَو اًعايض ىدوأ ابداألل مسر قبب مل

 بئهذالو ةضف "نم دف ملف هب دقو

33- 

 : .ااضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 ترا ةعينصلا عفش مهب وجرأو برُتنلاب فراعملا بابرأل ”نيحأ
 1! بهل بقحلل ”قالعألا رخ“دلتو مهتلعج يدادتعاو يدامتعا ”ناكم / 1

 بارقلا كرد اوز رحأ ,سانأ ىنسأب مهن تنيرقت نأ يف 2 كرد لهو

 بثكلا متاخ يف لسئرلل اسيتاخ ىف أ يذلا نع اًفَنَغ نآرقلا ىنج اوُنقَلَد
 بلا رشنم يف ريثطلا ”ماظتنا كاذك مهاد ماجر مهيدانب فوطأ

0 

 هو

 )ن1

2( 

 .٠ انتيثأ ام باوصلاو 0 باتكلا 00 ىن وفعضأ ١ ص

 ٠ ةيسنلبب هاملعلاو ململا سلاجمل هقايتمشا فصي

 ٠ ةجرد اهاصم ةيناثلا كردو , ةعبت
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 يبصلختو 8 0_0 4 تيضْنن

 بصتلاو ضئقفرراا 5 ةريح نم مهداشرإب

 بارلعلا ةَوفص نم راتخسملا هبصنمو مشاه رس نم راَتْخّسملا 6 ي دأب ايو

 بعأرلاو هيداعأ تحاط ابّصلا نيف 0 ةوضنملا دع
 بنذلاو رزولا حداف نم شحوتسمل 8 ”دادجم ”سنأ هيف ٠١ ”ستنأ ىور

 ّبلحلا ىوس نيلصاولا باتَم سيلو هلاوسو بلح هلا بلح تش

 .«مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مه .. .» ليوط في رش ثيدح, نم سابتقا
 « انتبثا اع باوصلا لعلو , فيحصت وهبو « تيضن » ص

 ٠ ىضفارب سيل هنأ ىلا ةراشا انهو ٠ فيحصت وهو « ةريخ ٠» ص

 ”يرلالا هلملو و تلج ليسو تدرج <> لووهجملل ءانبلاب تيضنو

 « انتبثا ام باوصلاو « ىب ىبأيو » ص

 00 6 5 ةريسمه ابصلاو بعرلاب ترصن » ثيدح نم سابتقا

 نيتلافلا دما ىلا تيس نمل. فيحصت وهو 2, ددحم » ص

 نبااي» : لاق « هبر نع ( ص ) لوسرلا نيع سنأآ هاور يذلا

 كنا وول مدآ نبا اي .. كل ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنا مدا
 كاتيتأل ائيش يب كريت ال, يننيقلا مل اياطخ ضرالا بارقب ينتيتا

 ثيداحا كانهو هنيعبرأ هللا همحر يوونلا متخ هبو « ةرفغم اهبارقب
 . ق.فرح « ريغصلا عماجلا » رظن١ . سنأ اهاور عوضوملا يف
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 : ىرخأ نم هلو

 امو كالُتح ظيرثقتتلا بمسح
 لطب هيلعي هبلغي ل ”سأب
 ةاعا # سلا

 اهب ”ءاغتلملا يع

 امف يآلا 5200 اذإو

 :اهنمو

 رحأ دحاولا دلبَتع نع
 ايم بلل يف
 36م

 ادتو اسر بذرتلا يف هتيب

 امن

 : اهنمو
 اين ادلا هجو يف يه ىرشب م «© 2 5 3

9 0 

 ”ةفقراخ ةداعلل تعلط / 373

"(1 

(2 

 اوفلأ امك ”ءاجيهلا اوبسح
 ”ملهتكت 3 اًفحَر اوقدص

 ٠ « الو لجنل ١ ص
 ٠ فرمشو زع مهل با ىنب لكو « مهتداسو موقلا ءاسؤر <: ةيجمجلا

-34 ٠ 

592 

 كك رادعتملا]

 بّسحلاو ”ددؤسلا لإ يد
 بللط هحرْبي ال ىدتنو

 بَحُت ملماذخآمو اًرجتع
 ؟ بكطخلاو ٌراعشألا فصتت

 بأو "نبا ١ لجتلا م
 بسطت اهل ا مع

 ام دعم
 أ وبرغ دق كءادعأ بُقراف

 ال ام مها

 2000 0 مهتأكف اول دع

 مم همما# د



(03 

 : اهنمو

 برطتقستذإ[كحوتفل  اهرماخُي تايارلا ىتح
 ورا يرام ا كلل يبرود
 د دسح

 بضتخت كل تدغف 4 اًرمح اهيلجت ”ضيبلا اهن اهت

 ٠ انتبثا اه لمتحي طخلاو ٠ ىنعملاو نزولا ميقتسي الو « نم ١ ص

 عدصع و » رظنا : اضيبو ءارمح ا 1 مالعا معا نا ودبي

 ٠ خلا رمحأ بناج

543 
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 ..انتايحو هتافو ءافولا نمأ : ه هردص يذلا تيبلا ىنعم يف الجنرم لاقو

 [لماكلا وزجم]

 ١ تع دنقل 9 ”ءافزلا 1 :اهفامإ توسل اتسع
 ؟ْبَهَو امم انسوُفُنو هدفت مل انلاب ام

36 

 : ء.ءارهن فصي لاقو
 [لماكلا وزجم]

 بابتحلا يماس هثيقرتت 201 بابتلاك رلهت هلل
 باجتحا يذب سيل ”هاصحف 2 2:(ؤرافص ءامّسلا نصب
 نادم قرولا 3 صلاح نع ةفر وه اسناكو

 فانيلا نسمع © ينلا راك لبأ هليلطتش يف تلّزاَغ

 باعتكلا دخن يف لاخلاك هقوف ودبي "لظلاو

 . 123 مقر ةديصقلا ىف رطشلا اذه رظنا هايركز ىبا ءاثر ىف

 . 300/3 ءاو د . 224 223/3 ءزاد ىف ةعوطقملا

 5 الإ

 0 ٠ نينثالا نم حالصالاو « هافص ه ص

 ٠ ةضفلا < قرولاو ٠ امهنم حيحصتلاو « صالخ ١ ص

 ىف ام انتبثاو « اهملا ١» لمتحتو ص ىف ةحضاو ريمغ « ىنملا » ةملك

 .«اودور«زاد
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 بامتلاك هنم سمّنشلا فو -دخ هيلع رادأ لب ال

 5(باحسلا نؤج هكباذ اهب يف رج ةزجملا لث»)

5 3 

 [ليوطلا]

 1 ايلْعَت رس نم ّيحلا اذه "ةَليقع 2ابلئغتو رعت 'نأ الإ نسحلا ىبأ

 ىبرلاو حطابألا ندب اهتحباسم ةزاف ةبيبر "نم 2 زوَفب فيكف

 ىبظااو ةنسألا 1 او انتقلنا لبانقلا رافتخ انينتطت

 0 ل ل ا ال ل
 ابصلاو ةبابّصلا ىلثتق ئاوبصع مه 4 ةباصع رودّصلا يف امع رداّصت 2

 اهنسح بجلعُم فصولا توفي 6 انف
 احبت و لالد نفر نأ قرف دفا

 ابّصلا اهتّبهب انضغ تعرتعزامك - ”ةفيخ ”دعرأف اهاركذل عارأأ
 ابجحملا اًيحملا كاذ . ةققوُم ١ ةقفص كيهانو « ايْحَسْلاب ءعاتْبأو

 ابسَحم ”الوحرثجهلا اهيف لمحت. .ةثأبتال يدنع ءاضليب ادني برو
 اكذك راع ندا“ اهرداع . ةديرشدءاز( اعوان اك ءازح

 ىنعم ميفتسي ال ومحو «٠ رج »و ىفو * ص ىف دري ملو امهنم ةدايزلا 2 5
 ٠ زأ نم هحالصاو

 ٠ فارشا نم ىا١ 1
 نم : ةزاف ةبيبرو ٠ انتبثا ام هبيوصتو ميقتسي ال وهو « زوفي » ص )2

 ٠ ةميخلا و' ةلظملا ىهو ةزافلا لظ ىف ةمعنم ةفرتم تيبر

 * هفييصتا وغوا« ماس واكو )نس )03

 ٠ .صص ىف مرخ (4
 ٠ اونفك ىآا 465

 + نص ىف مرخا 28

95 
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 7 ان راعش نم ”ةروع ذم انب تزاجو
 اهافحل ”صئانق انأ تّملع امو

 : 0 اعز ؛ يبحمل تلعن
 3 هلا ورع

 اهنايعب رع 1

 هوم ذو هم كر

 ابربر عبتت لمّرلاب ةيزاجك

 ابتثغأ ثيَللا ”صنقت ةاهم ترو

 اقر 8 هوب رن آل يباصتلا يبرق

 ابحْسَمو دورا يشمل ًارجتم

 ابتخ ام ل”ألت 'ذم اًرون أتبلخَتل
 ”ءعناو فك نأ فكتلاب كتان امك

 روم اع ا

 ةيضام يحلا باش رمسَف
 يبرآم ”ضلعب تيضَقق دقو تْبأَف

 تادح لب ال رئيعلا وكشأ هللا ىلإ

 هفتح بكذعملا بلقلا بذعتسا الو

 ”ةبقح بئاقحلا كلت ىلع تيكَب
 اهبح ُبلقلا برشأ دوخل انعازن

 يتربع ”قباوس ينادرأب در

 اهيباهضيخ نولك اريح اهؤرادأو
 يعضاوم يملا ى ىري نأ "الإ يب امو

 انل 'مكف مالسلا حّود ىلع 'مالس
 ينتت دجو بابشلا ناعْب رمك ليمج /

 ًةَفْقَو 0 دما اهنم هللو

 اهعنص بقررأ درتفلا بيثكلا تؤول

 يسملاب متت ان ناملعت ىلإ تّحارف

 ىوهلا بسحت ”ةرظن "الإ ظحالو

 و

 9 ابشلا

 ابر'أتم ضاقأمل ياوجننم تنك نإو
 ابك رم قؤشلا طتمأ مل جه الؤلف

 ايذعأ فتحلا ىري اييذعت كبسحو
 اكسر ل ا فا و
 بك اضغلا رمج ىلع تابف

 ابرشم بكرلا اهب دقفي مل تئش ولو
 0 افئاخ يئادر لضفب

 1 ايتنعمو اًمالم يلجأ 'ن همْستف

 اييطأو ىدتتأ ناك ام اهب ”دليق»

 ايسناَو ٍليمج نم نيس كلانه

 اصلا ُتيتح ام اهيف 'سفانأ
 ابتكأو بابقلا < ضيوقت ”نآ دقو

 0 قبلا تارغ تلشو

 اعد كاذ ناكام ارفصتأ ولو

 ةدحاو ةئزاج وا ةيزاجو . انتبثا ام نسحالاو انرافمس لمتحتو « انراثا ىا )1

 ٠ بيشعلاب ةيفتكملا ىا ةئزتجملا شحولا رقب ىهو هىزاوجلا
 ٠ هوقرافت ال 8

 ٠ دحلا ةيضام 9

 ٠ ىنم نم رامجلا ىمر عضوم 00



 1 املْعِي ,يحلا زواج امل تلَعَ يل هسا م
 هل نمد 0

 ق6 امأ“ ىَلب ص

 دمه 4# مو

 امتمراف بلاقلا ”ةَبَر ام

 ةسيصعسش رثإ ”ةبعش يلتف م نإو

 ينلاب يه امو يتوم تردخأ دقن

 تيتف وأ اًفْوَش ”ةبابص تم نإف

(1 

57 

 ابرك بكررلا زواج امل تّبرَتو
 تو داحو يداحلا نا ف

 ابهلت بوذي اًراشعأ بذقلا اهب
 ايعشتم ةقالعلا لإ ىفتقأ امف
 ابأ اهل ل نادعت

 ابّضخُملا نانبلا كاذ يمدب اذ

 .٠ 42/2 « نادلبلا مجعم رظنا ةيدابلاب عضوم « معنلا ةعلت د لازتخا
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 هاضيأ لاقو

 [ليوطلا]
 يكرم اصخش ”ديحوتتا رثت مهْررف مهئوفُد تّغيص ديحوتللا نم ”سانأ
 ابذنعأو مامغلا ءام 1 "درت 'مهادرف 2 'مهتفكأ "ضيف نارثملا تابكاس نمو

 ه9

1( 

(1 

- 39 

 اًضْيأ لاقو
 [(براقتملا]

 براطت' مل ًرادلاتّنلطتش ذلمو 2 برئبّرلا ىلإ تبرتط انقحأ
 تيشآلا نمراعلاب كلبسحو بابشلا كنع ضرتعأ هنو

 بتشألا قرشملا قرشتو اهلا نيعل 'نعت نتيكف
 بتئعتساَف رئابكلا ىدحإلا 1 ةرابك ىلع مارغلا "نإو

 ٠ نييصفحلا حدم ىف (ةلاسر نمض) 212/3 از ىف ناتيبلا درو
 . ه ىرت » : ضايرلا راهزا

 دلع سنوت بعلم يف اعدهاش ٠ كريس ٠» ةلفح هبسانمب اهلاق

 دعس ني لل يمج يبا ةينادو هيسنلب يلآو نع الوسسر همودق
 درو دقو مم نإ ةهنيس نابعش رخاوا ءايركز يبا ىلا سشيندرم نبا
 كانهو ( 203 - 262/2 ) ح يف اتيب رو ةديصقلا فصن يلاوح
 3-3 .سأم رلببدلا هتالحرو كسا ةبيساتم نع رابالا نبا تدصحتني

 ان كلا لوالا عننا يف كلذ انققح امك ةيلاثلا يع تناك هذيع
 . :تيدالاو ةيوتنلا ايتاوجرو رامألا نا ناجح
 :.هفيسدطت ودعوا ةدبل +: نص
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)0 

(11 
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03 

04 

 ابصلا هايم ..ترصت رع

 عال
 ً”هالجلاو اهب ”داهجلا ماني
 هت

 بصتخملا هعناي حييوطصتو

 4 وأ3 ”ةّمار نابثكب

 بجْعُملا هرظتمب 5 تيعّتن

 برحيم 6 هرادم ىف "لكل
 تايراضلاب كئفلا ىلع 7 ىَرْمَبَو

 تحتعي 'مل ةنارقلا بلاغ نإو

 9 بيل (صرأا لمأل 8 دبع هارلت

 بتّصألا 0 م رع ”لنب ش

 اهرافظأ راو ناوتفز

 مو 2 م

 رىسحم مر دّسأ "نمف

 تارا اهظئافح ملا

 ل

 هوم

 تارضتالا هو بطلا ريَعَت

 بّملغَس هرتح رمت 'نمو
 بحرألا اهوأش يف رم

 برشلا رّمّضلاك يداوتع
 عل ضاق فذ

 ا ترمذ اذإ 12 و
 ره. <

 يل 0 6 هبغل نإو

 دادح تافه 'نتع رشاوك

 ح ىف ةديصقلا «يدتبت انه نم
 ٠ ةيبرعلا ةريزجلا ةيدابب عضوم
 * اضيا عضوم مسا

 ٠ « تدعس ه : ءاريسلا ةلحلا

 . انتبثأ ام باوصلاو هىرصتي» ص ىفو .ح ةياور

 3و ىوس نيبنت ال « ص ىف مرخ
 .(ح)يفدريملو
 . ص ىف مرخ
 رب ملو . نص ىف مرخ
 ح نم ةلمكتلاو ص ىف مرخ
 . انتيثأ ام باوصلاو «ثومي» ص

 . رأز - دسالا رمذ
 . «بسشنت ال ماهلا» ح

99 

 قايسلل ةسسانم انتلمكت لعلو 00

 . حج ىف تيبلا اذه دري ملو

 . حج ىف دري ملو

 سس



15 

(06 

(01 

8 

019 

0020 

21 

22 

)23 

 تابئاتثلا نم 15 (ن)بت بوبس

 17 اهّنكلو 16 ًاللاقث ء

 ءامسسلا يف اًبَرأَم 8 اهل ”نأك

 ىدّرلا تارمغ 19 م و

 مامحلا دج تر
 هن الو اًهيلع دك
 ها ساي

 اهبنث اًيشام اهتجرخدي

 نر دمع ا كيت
 "هنأ ”ىلع يقاوألا ”هتقو

 هلقوف ةقيطمب واثو
 جيبي اميكث يلب 2اجهجهب

 اًهوحتن توه ىتح كلذك

79 

 بضلتقسلا مراصلاب نيرّزأو

 تادكسلا نب بولو فخ

 برأملاب رتفلنَعل وُملَتَن
 ب ذكي مل ”سانلا ىعدأ ام اةذإ

 برلهم ىلإ هم عرافتف
 ب ذجَملا ةاهس رك ىوس
 20 ١ بكنألا ةيشم 3

 هر ملو 3 اًسأبأ م مدقق

 بكارملا ةبَْعص 0
 ع هشماه فلطت ىتسم

 بلعشلاك فهكلا ىلإ يوأبو

 بّقْرتم 'نم ةّينملا باق

 (يس)قلا يساوق اهيلع تجاعو
 22 (برشم يف) ني( نم تبت)عف

 اهبان'نأب كانه تكاشو

 ح نم ةلمكتلاو ص ىف مرخ
 . ح نم حيلصتلاو «ءالاقم» ص

 برقعلاك رقعلا نه 23 !ًذايل

 ١ ح ىف امك انتبثأ ام باوصلاو ءاننكلو»و ص

 ح ىف دراو ريغ تيبلاو انتبثا اه باوصلاو ءانل» ص

 . ح ىف امك انتيثأ ام باوصلاو «مجتنم» ص

 كلذ ىف تناكو , ةفاقثلا لهأ نم اهل بعالم فصو ىف اهنمو» : هلوقب

 بسشخ نم ةبلصتم ةرك اهيلا ج رحدي نارمنو داسآ ةعبرأ كراملا مويلا

 . 263/2 ح رظناء...

 بكنالاو . ح نه حيلصتلاو «ةيسم» ص

 عنصلا ةمكحم
 . لئاملا <

 . «جيه جع» لاقف هرجز ثيللاب جهجه
 ح نم ةلمكتلاو ص ىف مورخ
 . حج نم حيلصتلاو «ادابل» ص



224 

25 
226 

22 

08 

09 

030 

 تربص 24 (دق رواسرتقل ايف
 ها مك .» 535

 تددع ول وياكل ايو

 ”لوقعلا نرهب ىتش بئارغ

 برغي مل ركفلا دج 'نإت
 ا 2 وسن ىدُم 0

 روهظلا 0 ةيادهلا 0

 ةزع يف مضاوت !ديحو
07 

 كولملا نود تيللا فرش هل

 يفتن رملا صفح و وبأ 2

 يبأ ١ نع هد دوس 2 ا 0 و

 2 ,قوقحب ىلعلل ىفو

 'نأ رئهرلا ”هليقاتم تنجو
 تر ةةرمإ اهادئقت

 تنقسم ةوعد اهب ماكو

 تب انقلاب ىدملا دع

 ايراق ناد د ىأت

 . ح نم حيلصتلاو ص ىف مرخ
 . ةدسصقلا

 :.فيحصت وهو «نمل رهشلا) ص

 . ترموت نب ىدهملا ىنعي
 . فيجحصت وهو «ظوقبو ص

 . ص ىف مورخ
 .. الا» ىونس نيبتي مل ثيحب ص ىف رتب
 . تيبلا حالصا ىلا دتعا

1 

 بّنيصلا مسهسألاب ادذفاتق

 هول

 برغملا كيم ىددتل "نعم

 ل مق "نإ

 بقت 'مل بكاوكلا ٌرْهَزَو
 بشي لو 2 هلّيقت

 يبتلا يضزريو هنلإلا يضر

 بصتني مللو اًييصن اهيلإ

 بىاوكلا ”ةماه هللطومو

 بّسئّملاو ةئمورألا بيطو

 بتيطألا رهطألا دعّحملا ىلإ
 يجتمل ل ا دمحم .

 بعصألا بكرملا ىلع امور

 بذلتلا لوُحلاب 27 ”ضّرشت
 بصئملا 3 هبصتمب
 معا

 بهيغلا تحج اهواوتأب

 بتحس ىقتتلاب ىدتنلا بيرق

 برقألا 28(ءب)ألاب كارشتبف
 29 ب رْغَم ىلع(! داوطو ارحبو

 مبلطلا ةياغ ىلإ 2...

 نم ح ىف درو ام رخآ تيبلا اذهو

 . «نوث .... ىلا ... انمث



 ر الا فر

 : كلذ ريغ يف اضيأ لاقو

 [عيرسلا]

 هتورذ يف ٌراسإلا هّلَحأ 'نإو الخ لخاتبلا يضترأ ال
 هتورث "نم ماك يتعانق ىرشلا ءارشلاب' رئاكي هعد

 راثلا فرع
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 : اضيأ لاقو
 (ليوطلا]

 ثيدح "ملأ 'دق بلش فيرطو دلات يفانفتع 'نم ”ميدتق االول
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 ريب ترم
 م42 -

 ءاضيأ لاقو

 اجلبتمم حابصإلاب "اجلب ترك ذإ 4
 ىَحُض مامحلا جازهإب تيِسَن امو
 2 سرخ نم لاخدخللو تراز ةادغ

 اهتكسانم يضاقت تمهثأ ةيدنجت
 اًجَرأ "ةحافت اجلب "ةحاضَو

 اهنساحم يف ةاّنّف لك توفت
 اًجمدنم ن نآمظ اهضهنن رصخلاف

 اهرب داب 0 ؟دضإ
00 

 [ طيسبلا]

 اجرأ اهسافنأ "نع رسفنت دقو

 1اج رمهلا 'ةساوسوالو يللا سرج

 اجلتعم حاصقإلا نم حاشولل ام

 ىدبح عيبحلا تقاط عرإ عارف
 اجعد ”ةناثف اًجلف ”ةناسح

 3 اجهملاو ورا هع تفي امب

 4 اجفتشسم ”نابر اهْضِيي فذ

 ىجد حنج هاثْعَي ىحضلا ”ه”أَر هَل

 اجو "الو يعمس ىلع مالملا رف

 . هدلو رادعا ةيسائمب » ىصفحلا رصنتسملا حدمبي هلعل )0

 ٠ فيحصت وهو « اجزلا ٠ ص 1

 . افيحصت وهو « سزخ ١» ص 2

 ٠ انتبثا اه باوصلاو ءاجهلا ١ ص 28



 اهل ”نيدأ نأ يناوغلا م دق
 رو ا ةهسهع

 اجعل لمحبي ”داوع 5 'دهجي سيلو

 تفند "نم تذتابأ الف حاآرص 6 ينبح

 اجرم ( (ذإرو هارب و بيش "نإ
 ”ةمرحم حاربت مل حيرابتتلا 8 يذه

 ينر دانغ فارطلا يجاس رادنغ يضترأ آل

 اًجس ميهتبلا ليتل ذإ موجنلا ىعّرأ

 يرصب ىرتكلاو يداؤف رارقلا ىمح
 اجعزسناف نلئيبلا يعاود هئتجعزأو

 نإو 10 بيسنلاب هيف جهلأ تققط

 يبدأ ىلع يداتعلا : نمرلا هنأك

 اًيصَو ينداز هيلإ تحّرتسا اذإ
 دقف كيف تسي نإ سأيلا ”ةدش اي
 نأ نب دحاولا ديع نب ىيحي ليلس

 داع 0 "”كثَم
 نا 6

 هثرسأ يف ودبي مراكملا رس / 135)

 نيتمضب جنغو *:لبالا نع نسبملا انهادوعلاو « .لكو سبي < دهعب

 ٠ لالدلا ىا جنفلا تاذ ىهو ةجنغل ممج
5 

(6 

(2 

08 

(9 

00 

011 

02 

0013 

014 

 ٠ افيحصت وهو « ىح د ص

 ٠ ص نم ةطقاس
 ٠ طلغ وهو « اذه ١» ص

 ٠ قرحاو ملآ امو 2 ىأ

 . ففيحصت وهو « بيسلاب ٠» ص

 9 ايست امو اهم ينشات الع

 م سا لا

 اجهل اعلوم يبانتجاب هنادهع

 اجشو 11 ينجش اميف ربصلا يموستي

 اجسن (ذ لاونم ىلع كاذ "نأك

 اجرف يل دهعلا يلو ءاجر ىحضأ
 1داجتعتا ددؤسلل ايف ىبحي نإ صح

 اجييشتمو اهيف هؤابآ ' نبس ام

 اجرَو هل فووخ ىلع نوملاعلاف

 جهلا دعت "ولأ سمشلا 14 ةداعو

 ٠ انتبثا اه باوصلاو « ىنجلس ١» ص

 * فيحصت وهو ٠ تداعو » ص
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 اعلا ها يا
 اضل اة ل ا ير

 هئئاكم نكل اًدفسأ يرتشُملاك

 ةيفداف ءاطميل ومن نجلا نع كدت

 بسح يذل ٌضيوفت ةفالخلا ٌبسح

 نمو دادحلا ضيبلاب هنع اًمصاخُم

 هب فيلا نيّذدلا جلي نأ هيلع

 امَلَع ىضتُّروُلا هيبأ دصَقل ٍداه

 اههَلَبقت راثا ُعوُرْسَن هلل

 ٌترُهط نم لك هينب نم اًرَهَطُم

 هئباخو انت هراذغإل يشي
 ْمَلَف مكلكلل اًيْبَص داتعا امئأك

 ارك مهئالبإ 0 ول

 هلو 002 0 مام ْمكو
 ملل 24 َتلَبَق اذإ مهاد نم فخ

 رُغِص مهمادقإ نم كَنمَيي الو

 الف“ رح كلا ابو كوللملا مه

 . رابغلا ([15

 . انتيثأ ام باوصلاو « بحام » ص (6

 . انتبثأ ام باوصلا لعلو « ةفزاع » ص (7

 . مصاخي (8

 . رصتناو زاف (19

 ..نرانتو اهرح : بيرحلا لص (20)
 يا الو « حالص » ص (21

 . ادعترم يأ 2
 . نزولا مقتسي الو « رم » ص (3

 0 انعبثأ ام فاعلا » كلبقأ » ص (24

 اداجَمُرلا سْئلي ىتح َعرّذلا َعلخي نأ
 اجلَُح اهطسَو يداعألا ءامد 16ُثجام

 اهجتّرع ام دش اي لحُي ىدم ثتاف
 انيس لواء شت 37 ةفراغ لكب
 اججَجحلاو تانقحألاب قشتسم زوم

 19 اجَلَق ةجُن يف اهنسلأب 18 ْمِصخي

 اجت ام حلا 20 ّيلص الولو « ابلق
 اجرم ام 21 حالصإ ْوُأ ضابنا ام ربجل

 اجب ىدحلا لهأ اهَدتْعاف هادُه

 اَججَرَد لغلا يف ُثقِرَقو . هُقارْعأ
 22 اجعترم رعلاب اًشِعْرُم ٌلظي

 ابشن الل هيسآ مالخأل عَرْجَي
 اَججَلَبا ُمهف ريل 23 ٌرْمَي دقو
 اجوِع اهجابنم نع دوغنزي امف
 احلا هؤوض يفي لابذلا طق

 انكشل ميلا تحل اهبل
 25 اجرحلا قرحي نأ هنأش نم طقسلاف

 امجهتبم نادزي مهب نامألا لاز

 .ىمظع : ىمسجو «فورعملا اهانعمو

 . طلتخاو برطضاو دسف : رمالاو نيدلا جرمو .نزولا مقتسي

 اهيف ذفني نأ دحأ ردقي ال « ةفتلم رجشلا نم ةضيغو ءارجش عمتجم : ةجرح عمج 5



 ء43 ٠

 ءاضيأ لاقو

 اجنهم اهيلع فلطتعلا اودسحأ
 ١ مكانا ىببظ نم اهوظتفتحاو |

 مر دقأ

 مر نشا رن تام
 انمدصت اذكه

 مل نيا + نالاو نكلا نمز
 لو الارثشأو ىجئتسملاب فليك

 مكر جه ' نسم ”ةادش انيق دق

 3 تركع سوفت اهنع اوسفت
 ”مهييذكت يف ”ةمرعلا اوقدصاو

 دك ا ار ان ارم

 3 كتنالأزغ

 [لمرملا]
 اجتهنّم اهيلإ بحلا دج
 اًجلفلاو ىمللا كاذ مط

 اجر نم متمرتحو م مرج ةنود
 اجرتفتاف اّشب ام مساجرفو

2 
 اجررخلا اهاحخأ رموألا ةمادم م86

 ىجترمي ام اتنامزأ "نم قب
 اجتنو اهتم تدق "نم "لق

 اجرَف انيَلإ لضولا اوُكعْباف
 اجتب وأ الحك اياتَملاب

 اجّوع 'ممكنم نوغُبي 4 ا

 اجرَع وأ ىوهلا تمس نع جاع

 ٠ ةروتبم اهلعلف كلذلو ٠ حدمل ةمدقم اهنا ودييو يلزغ اهعوضوم ()
 . فيحصت وهو « مكصاحلا مكعابط ١» ص )1

 م للا ا 0

 : ناب نيبلا ىلع ءاعد « نيبلا

  (0تسع ٠

 ٠ انتبثا ام باوصلاو « الاذع » ص 24

 ٠ انتيثا اه باوصلاو.« اها ١» ص 5

 نمز »و

 ٠ ةمزالملا ةديبملا ةهاعلا ىهو ةنامزلا هبيصن



 اه ٌبحُحلا سابل نم اهّلَتو
 املا جيراعُم نع انازنو

 تلئتججب ىسمشئل سافثأو ال

 اهب 0 ثهاج (<ىوه ١ تالاسرو

 ةحبار يبناصتلاب اَئضفت ام

 ىلإ نياحبتبلا ايسلع الو ال
 يع ام ملئركلا نسل

 هفئئاتيكب الإ نحبك له

 اقادخأ يف مم نكي و
 7 ةصحي (اش )أ اتئاصْبَأ هذه

 اتنود مخخص يتم مكنم اَجَع

 200 و لّقلاب مْخجَرَمو
 اّبَقِج مكئاضر اننُر ْدَقَلَ

 هر

 بنك نم مل كَفَطَع اننوَعَدو / (37]

 ىرَشلا داسا 10 داسالل ها

 ىبنلاب تاس بال هه١دبيو
 انحبا 6 لآلو يحل مدلك

 اسمّلُظ امهولسرأ عورسسفو
 اَتَقلا 12 ناطيخك دِيامأو

 مكب ىعرت ْمك مْوَيلا ومش اي

 . ىنعملا الو نزولا ميقتسي الو « اه » ص (6
 . < ةصخ ا » ص م7

 اجتّست وأ انآ نُسُحلا عطق
 اهبرعتملا كلذ مت ذم
 اجترذم وأ ىرسلا َضْوَر افَحْيَم

 م

 [بتحشلا بلَق َُك تّدلفاف

 اجبهُم ابيلَعاهانذدش دق

 اقكرَدَتسُم 6 اههب ّرْغ ٍةَّوْلَس
 اَجَزَهلا ٌمامخحلا انع اولأساف

 انيححم ان قلألا يفي
 اسجل نأ . ُمُكَْمِم ِنْذِإ َنوُد
 اَحجَريَو ائامز يكبت ٌموخن

 8 ابل ىتح مْصَحخلا يراعتل
 اهعرمُي نأ انآو اَقيَمَحو
 اججِح 9 مك لرذأ اَفمَحَنَو

 اجِصنم تاهوا جاسم ْنِم

 11 اجأو يسملس 1 ٍتاحْناس

 امجقوملا قّركساف ىلعُم 5

 انهينع و نحف رااطأ روبحل

 12 اجَعّدلا اموّلصت ٍدودق نم
 اجس ليللا اذإ ليلا َمجْلأ

 . رفظو رصتنا : جلفو . فيحصت وهو « اجلم » ص (8
 . فيحصت وهو « مدا » ص (9

 . عضوم مسا :جعنمو . فيحصت وهو © يداسالل » ص (0

 . ةيبرعلا ةريزجلا يف ناروهشم نالبج (1
 اهرلصت هرب . نصغلا وهو ؛ طوخ عمج (12 .

 . اقلك يه

 يتلا دودقلا كللتل الوصن اهعاسنا عم نيعلا داوس رهو «دجعدلا



 13 « ميرون نم سبسعقت انورظنا »

 اق يان مقأاغلإ
 ميبستُملا نيناقأ انوخيبأف

 يتيح "ل لادعملا'انأ

 اب جلت اقخلا نإ ومكخاو

 يدستللا زوجي ال يبلقإ ام

 17 ةزاف هيلع رولا تبأ

 6 ا

 لُخلا ءارمخ َجَدْوَقلا يف نإ
 ايس هيت تتم ّى

 ىحضلا روفاكب نْسُحلا 18 جر
 اًدلئئك2اَيِفَتف تكتق نإ

 امهتّمنئي اهُجلنو ني ْمْل

 20 ٍجراَض يف وحرص مْوَقَل اي

 اسهل نع مما ال مَ

 14 اَحبَشَو ْدَق ىججبَش انع اوؤرداو

 انتا وحصدت انكي 7

 اسجسْجَس اًلِظو ولُح 15 مهن
 امحّرَح ال اهرخب نع اوئّدح

 امحجَجل 16 هّوربَغ انين

 امجتتخا الإ قرب ةفطخ
 اَجَيَم اًمناهب ُدُْبَولا بيه

 اجّووهلا يبص يَحلا تاسب نه

 اهجنتذُم ارصعَو اَبْذَعاَنَسِبِ
 ىجألا َكْسِم اهدق يلاعأ يف
 اجلب, اكخاّبصف تلثكعبت وأ

 19 اَججَلْمّدلا ناز ُمصْعِملا كلذ

 اجر نسَميِف لجنلا نوعا
 امججِحلا يمهان الو بيشلا ٌحزاو

 ةروهشملا ةينونلا ةديصقلاب دومح نب سيردا حدم يذلا اناقم نب نمحرلا دبع رطشل نيمضت لوالا رطشلا (13

 هسبتقأ لوألا رعاشلا نأ مولعمو ٠ 413/1 : ديعس نبال برغملاو . 65 ص « دع ل رظنا

 , كلبتشا (14

 ليمجلا:جسجسلا لظلاو . جسجسلا لظلل ولحلا ربنا ةميالمل انتبثأ ام باوصلا لعلو . « امن » ص (5
 , لدتعملا

 نيتفضلا : نيتربعلا (16

 . ةأرما مسا (7

 . ص يل مخ (18
 نم وهو . ةيسنوتلا ةجهللا يف « جلمد » و ةيبرغملا ةجهللا يف « جيلبد » قطني ام وهو راوس .: جلمدلا (9

 اللا : .رظنا . هتعنص نسحأو هاوس : راوسلا جلمد
 . ةييرعلا ةريزجلا يف ناكم (20)
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 21 اجولا وكشت انتحن اياطملو ىوحجلا وكشت ىوهحلاب انارت ْوَل
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 : اضيأ لاقو

 [طيسبلا]

 جلفلاو ناَنَقلا جنبا ىلإ اَقْرَش 1 جش داّوفلاو ّيلخ رْبَصب يل ْنَم
 ٍ ّدْعلاو لّدلا كنم نّيْفيخُملا عم هب فيك ؟ بلَقلا فيك بلقلا َةَبَر اي
 جمهملاب كتفلا مسرب فويسلا ىضمأ ْيَتَبُظ يف كاَنيَع ْتَبُكُر امئاك

 3 جعرنم بلَقلا يناع لُمْلَمث يلو اوعجه دق 2 ٌراَمَسلاو ٍمْوَنلل لوقأ / [39]
 جل جولإلا 4 تفطملا نإف ٌبقاُت 0اهتراي ال ينوفُم قزف ديس 0
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 ةعمش يف اضيأ لاقو :

 [ليوطلا]
 ل .٠

 ىجّدلا ةشحو يف سفّنلا سلأب ممقت 2هِلاحو ٌبحفلا نول يف َءاَرفَصو
 اجّشلا دّمْحئ اهنأ اَّلِإ قْرَف الف  اهعمد لهنا اهئارين ٌتمَرْطْما اذإ

 . يشملا ةدش نم رشقتتو مدقلا قرت نأ افحلا (21
 « تارسح مهيلع كسفن بهذت الف » : ىلاعت هلوق ىلا رظني (2

 . جمس :ص 41

 . فيحصت وهو « ىرامسلا » ص (2
 . نزولا لالتخا نع الضف هل ىنعم الو « جزم » ص (3

 . نزولل انتبثأ ام باوصلاو « تثعصتسا » ص (4
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 37 5 ياس 2 3 هاهم 007

 اجت باذع نم هويت برو اًشسفلأمعتت اًدَْع اهبذع

 اجلبت َنيِح ٌحئابْصإلا اهأفطأف اهل َةّرض ىحضلا سمش اهب ْثّرَضَأ
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 :ج اضيأ لاقو

 [لمرلا]

 هرم يلاجت اًمرلأل ةكخرأ يناغألا َضْوَر نم 1 فاش
 ةجبرْدَتسس ىفشلا ٌتاليخو 2 يكس انجل يف كي

 ةِجِلنم اججلا ٌرغدقلو امهزّجف ءيش 3 ُبَدُك اذإف

 4 هُبِهتُْت ام صالحلإلا يف قش ْنِإو كيصوأ سفنلا ّئكيهقش اه

 1 حال ع سم نأ ٠ ١ ليست سومتسلا لا ك1
 ةلكيو هتف بك لك .اّقناو حِمأ هلا فطابو

 .57 53/6 تايبأ ةثالث «ن » يلو , ةيدمحالا طوطخم «ظ» و . 184 ص «ع» يف ةعوطقملا *
 . هجر ... قاس : « ظ » (1

 . يلدعت اهنا: « ع » يف 2

 . «ع» نمو «ظ» نم انحيلصتو «بذكاذلف » ص (3

 . نا يف هدعب ناتيبلا) تببلا اذهو . ظ ء ن . ع نم حالصالاو « هجبت » ص (4

 باوصلا لعلو . روكذملا طوطخلا يف يلاتلا تيبلا درب ملو « ظ » يف ضايب ةملكلا لحو « هجرخم » ن ..ع (5

 . قابطلا هضرفيو قايسلا هدهفي آ؟ انتبنأ ام
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 : ءاضيب ه « ةيّبَس » هيلع جاجز قبط يف جئران رْهَز يدْهَمِل اعجارم لاقو

 [رفاولا]

 جاهحُي نم هاتّس يف الأللا القوجث ْثَّطَغ ةْباحَس ٌتْوَضن
 يجايدلا عْدَض ىوسم اهل نوكُي الأ بهشلا فإؤعو ء ْفْرَع 2 اه
 1 »# سا ل1 ا مه رع 1-0 75 0 ل 1

 يججاحا نم مهحلفاو اهعلطمت ابجعو اعرط يئشتنملا يكاحا

 نوكت انايحأو . اهريغو يناألا ضعبل ءاطغ لمعتستو « اهسأر ىلع ةأرملا اهعضت ليدانملا نم برض : ةينبسلا ه
 . ةبراغملا ىدل ةلمعتسم ةفورعم اهنكلو ٠ هديس نبا لاق اك ةيبرع ريغ ةملكلاو , عاونأ يهو . ةفافشو ةقيقر

 . فيحصت وهو « ةرضن » ض (]
 . بسنأ انحيلصت لعلو .ىنعملا الو نزولا ميقتسي الو « اهيلع » ص (2
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 واتمنا فرع
48 

 : ءاضيأ لاقو

 1 اجحالو ءاضأ اه ةيادحلا ٌرون

 ىجلا يف عّلطت ام ةرامإلا ىنسو
 يقلا كيراوججب اهرحْبأب لِقغاف
 ءاحمطم كّيسحو , اهرهظمت دقعاو
 اهمججت لب اهلجن علاطم يذله

 اهّرس ىنسح للك نم. ُثّينوأ ْذَق
 ىدتلا ضاف يذلا ابيداَتب لما

 ْتقَرص ام ثفرش لبيانأ مل
 هيلا يذلا رحبلا نع فدا

 ارسم جاجألا.حلملا نع ُردصا
 هتود رواج نأ اب كافكو 5

 ةياغ فّرشأ 4 ماشي اذ اي

 [لماكلا]

 احالَتلا رشي ّنِيفَسلا فِقف
 احابص حابصلا راهفسإ لبق ْنِم

 احاير جابرلا زوفلا ىلإ ْتَراَج
 احاّبط افاشمأ ىلإ اَقفرَط
 احاضولا اَمَرْدَِه ءامسلا فصت

 احاّسو لا مست مآ 2

 احاس تن َحّسَف هئتزاج ْنِم
 احافصو ىدهلا اهرذانت افحص

 3 احاضحّض « اهاون رحبل .ء 2 ادم

 كك كا ا
 احارص كولُعلا يف اَياُن اكل
 احهارتم ُدوسْفَولا اهنغ يفتن ال

 وأ ه 636 رخاوأ نييصفحلا ىلا هئاجتلا ذنع كلذ لعلو , ةياجب ريمأو دهعلا ينو ءاهركز ىسحي ابأ اهب حدمب *
 . ه637 لئاوأ

 . فيحصت وهو « احال » ص (1

 . دامث ج . فيصلا يف بضنيو ءاتشلا يف عمتجي لبلقلا ءاملا (2
 . لوانتلا بيرقلا ريسيلا ءاملا : انه حاضحضلا (3

 . نسحألا راتفي : ماتعي (4



 ايهم ْن ْنَم ْتَنَج لامآل ىرشب
 اهناطلمس ىلإ تحتج سفلألو
 هلانع حومجلا 6 مّركلا ىلإ ْتّبِكَر
 هب ا ْمَلَف اه 0 6

 اهجلاو ءزدوملا :ىبسب انآ نيخ

 لغلاو 00 حبخي كَ
 ةَلْنَب ْنِم هَل ام ةطيسبلا لَم

 عدي ملف ٌدانعلا 0 9 ص دابأو

 يلسغولا ىثغي هذعسف لاعقلا يفك

 ةروصنم ةييتك د دوعسلا ٌدْنَج

 ىلقلب ال يذلا فرشلل هيمي

 اهقارعأ يلا دجملا ةحود نم

 اهفاصوأ ييحتلا مركلا نداعغمو

 جدام ةمفن دنع الإ 12 دو(ّط) لاك / (40]

 لقلا تيب ل وهو ٌعضاوتلا 13 ىوُهَي
 انأش م َةَّرُْعِب بردت ىسقلي

 اهئاوزو اهرب ْنَع ٍةريسأو

 ايتلاب رشي اعغاّمل قْرَبلاك

 : باوصلا لعلو .ء مقتسي مقتسي الو « افص » ص (5

 احاجت ةاجنلا سَ اهي ل
 احاَتَج لوبقلا ّنْهَيلع 5 اًنَضَف
 احامج ٌرَسأ ْنِإو نايلا دلع

 اهماط هسا لا ارحب
 7 احارألاو ًماسنألا هب ْثَيَح
 8 احاجمإلاو حالصإلا لقت
 احالسو ىدِفلا اَهب ٌتاَغَأ اَلْيَخ

 10 احاقأ دالبلا ف يطأب اح
 احاتم ةاذلشلل زيبُم ٌّرَدق
 11 احاور خادرسلا ةكتبيتك ولثت

 احارو جلا راج اًدغ تيب

 اعحخوذألا ُه ةلبش 1 انتضعو

 احتمالا ترسل قش

 احانجم هاوح امب راخفلا ىرَيو
 اهابميلاو حابصإلا حّضفت نأ
 احاحص حامّسلا ٌثيداحأ يورن

 ماه م
 اَحاّمل هقفخ ٌبّسُْحَُي تاب ْنَم

 . انتبثأ «  افض »

 اقل سلا ل ري للا م نع ل 4
 . « احاوالو » ص 7

 . طقف « م » ص 9

 . ءابس ادبأ هبصي مو طق بلغي مل يذلا حاقللا يحلا (0

 . ةرارجلا ةليقثلا ةبيتكلا (1

 . ص يف مرخ (2
 . ةمورخع ةملكلاو ص يف « نربب » (13



 يقلاب ىرشُي « ٌروُصْنَملا ابيأ اَي
 اهدا ةدلسلا ”فانتكأا تك

 تّضّوفف داسفلا راتتا ٌتوحمو

 ىرث الف عيل ٌعّلَط اَمَك ايد
 ةَيَمُع ةسبدْهَم ةنايإو

 اهبيِط ْنِم ىوح امب مسنلا باط
 ةَداَفِو ميركلا بابلا ىلع يِبْسَح
 ادي اهب لوطأ ْنأ ةداعسلا تّضَق
 ىنملا تعنقأ تاكربلا نم 17 لَم

 . ريثكلا ايطعم ([14

 . فيحصت وهو « ةرظن » ص (15

 . ةيصفحلا ةلودلا ةوعد ببسب لالضلا كله يأ (16
 . هانتبثأ ام باوصلا لعلو . « لمح » ص 17
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 احافس ىدمعلاب ابيف تْعَقَوُأ

 14 ايحشناتت يسيل هيلا 33
 احالصو الماش انئمأ كابظب

 احخاطبو 15 َةّرطن اغالت الإ

 احاطو لالَّضلا اهتَوْعَدِي 16 ىدأ
4 

 تجف نش ترا د
 انسفلاو ةرسفأ ذأر ئسيننالا قف
 احاضيإ اهُتئَتأ يك وأ

 اسحاّدص اهناففأ ىلع اًوَِغ



49 . 

 » اضيأ لاقو

 اسحابص ءاسملا عم كيلع ُتعلط
 ىذشلا ناتك حاورألا ىَوِق يف ام
 فخ صخب صبت ُ هام
 هحاشو ُهْنَع 1 لا(ز) ام اذإ اصح
 ىرملا يف 3 ىحْلي به 2 دَُْملا سيإ/ 4 هر تداكف اهلئامش ىدغأ
 ٌةَوْلَس 4 ةقالعلا 3 يدل يغب
 هّتازكس نم قيفي فيك للاب
 اهلَدب نيركحلا ةنتاق رض ام
 اًمديص َملعملا فزرطلا ليس م

 اني يزعل ثادق يعل أب

 [لماكلا]
 احاوألا ُمخُكتسي ْن ب خضنأ تح مح كيني ضر
 احاور وْ افقد ثنو الإ

 اييناتو هتيلع اهُيئاوذ ثَكِن
 اسحاوُرو ةركب انقل قد
 اهل ذإ ل دن م مال ام

 احابم كدي اروظخحم َتْيَأرَ
 احادقألاو قادخألا 5 مدان ْنَم
 اهكيشي ةرم زي هديل
 6 احاجخشجلا ديلا حابتسا ال

 اسامر 7 يش ُلقتتت ملسلا يف

 . ضرم نم هئافش ةبسانمب ىحضالا ديع يف يصفحلا ىضترملا حي حدمب (*)
 . ص ل مخ (1
 . متاللا 2

 . مولي (3
 . بحلا 4

 . انتيثأ ام باوصلا لعلو . « مدان ام » ص (5

 ..اعرلكملا ىلا عراسملا ديسلا :حاخسملاو :ةسفنب روخبفلا لعتملا لجرلا اهسمالا 6

 .اهيح



 اق ٍناَب طوب ٍنانسحافت
 هلاختق اهفطع دواعلا فل ٠

 ةقالس َمِحْللا ّيقُس اسمئأكو

 ىوَُهلا ىلع َحومَجلا اهئيماحم تضار

 9 قرا بيّذملا نيب قراب مك
 اقم ٌُثبو عب , يناثلا منسق

 كَ 0 0 ينإ
 ىدللاب ثدْنحا يدانلا يف موقأو

 ةَلوَد ديلا حايألا دفني ال

 ىرولا ىلع ٌضافُت اهيجارم .يذه

 اهلي ىبقال جدلا حارص اذإو

 ىضتلا ٍدَقَل ىضْرَملا ىيْحَيب اًمَسق
 هِدوُج ديقُم يفاعلا ىلع ىضقو
 ىلثلا هل ْنِإ َنامرُبلا َمّضْوَأ ام

 هداهجو 0 12 ِى برا طاح( [42]

0 
 ىفغقلا يف ٌءابظ تدب ٌةاهجلا هلو

 . فيحصت رهو « ابصغ » ح ء ص (6

 اصاققل ميلي امم ُناِللا ام

 اهحارذألا فلي ْمَل ْنإر 8 ائصُع
 احاتزاو ال ب رَط ْن نم ٌريهسهاف

 احامج قاطأ ام ئتخ قاسلاف

 احاّدق يَباّبص دود
 اسطحاَنَط هيضاميإ ىلإ اّفَرَط
 احافت اهدوُهُع رك َنَفَلَع
 احانُجب فاحتأ الو نانعلا َسِلَبم
 10 احادمألا هُنيِط ٌحُْمْضُي اًرِكَس

 احابب حاملا تر ةُيِمْفَح

 احاظبو البمْجأ قبَط ثْيفلاك
 احرص ِكولُملا يف اًَباَبث قال
 احافيم حاملا لسفم هنأ نع

 احاإّس ار ْنَع 11 َحَرَسُي آلأ
 احاضولا دّدؤسلاو ةلئداع

 احاطو لالّضلا ِهِطْمِمِل ابكف
 احاتفتسا لواح ام اذإ اَحَنَف

 احايي ةاذشلا َعَِتْقَِل ْتَدَعَو

 . قارعلاب ءام : قرابو . بذع ريغصت وهو . ةيسداقلا برق ءام اهنم « بيذعلاب » ىمست نكامأ كانه9

 كلا علوأ دقو
 . « احادقألا » لمتحيو.ص يف اذك (0

 . فيحصت وهو « حرصي » ص يف (1
 . ص يف مخ (32

 : نادلبلا مجعم رظنا) مهرعش يف اههدادرتب ءا
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 ايئاببف نع باع كحسا ام
 اًقداص ًمازع نيضاملا نم ىضْمأ
 هلضف ةّلدأ تلمك نأ ورغ ال

 هلقارشإ ههلجرب ”ضاغ ٌرادبلاف
 ًممتنم ”كولّملا صقن امل !4ىفاو

 هنيبتجو هنيمي نيب ”لوطلا
 "هدي ملف ”ناوتعلا بسلا حقل دق

 2 ايقالتم 7 - اذه
 هلق 18 امئهُنب مايألا تناك "نإ
 اهمّسقسل ”ءافش الىضْرتم نحل وأ
 هئاهبب هتاز ىحلمأ هن

 رسم دوئعولا زاجتنإب ”ديع
 2 هُماَيأ تدئسو 3 ريمألا "نإ

 هلك اًعبيَر هب نامّزلا 0

 : نزولل ةيرورض ةدايز 3

 ٠ وفعلا نسصحح 5

 مم

 ةاينرت ةوزامشاتم تتئاو لإ

 .احافسلاو ًروصنّملا ًرصقتْسي
 احالو لامكلا ”لضف ادب امل

 احاضحَض هلفتكل ضآ رحبلاو
 !5 احاجسإلاو حالصإلا لّمعتساف

 اسحاورألاو حابشألا ع

 !6 احاقل ةالفلا زاوجأب انيَح
 احارفألاو احارتألا اوُمَسَقَتَف

 احاصقإ هب تّيسك ام دشَلَف
 احاحص نحر ّحص امل نآلاف
 احابصإلا اهعاعتش ناز سئمشلاك

 احارناو اًبناج اهنم ٌزاحتا ام
 احالص ده 8 ولا تا تعسو

 احاّرَو هالح اًناحْيَر تلّعَجتف

 . ديدشتلاب * « ىقو » نوكت نا نكميو ص ىف اذك

 *ءابمس مهبصي ملو طق اوكلمي ملو كولملل اوئيدي مل: حاقل يحو حاقل موق 6
 . ودعلل عمج مسا )1

 مجعألا : مهبألا مويلا (8
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 : ءاضيأ لاقو

 حاشتفاب ىددعلا 'ضرأ ْتَنِذَأ
 «سارتفال اوجه 'نأ اودع ام

 اوُدَِحَتْساَف ىغولا دْنَز 1 اوح دّبق

 2 لايح نع مهبرح تحفل / [43)

 اًحيحص اًمْرع ديحوتلل "نإ
 ايانملا رثمح ركفيصلا يقاسنيو

 مَْيِب ثم ”سئادثأ تدعو
 ماهبت بناو كبت 4 مزأ *لكك

 ىحضإ ديعع ىف ىضترملا حدمي *

 [ديدملا]

 حابلا ٌريتغ لليتللا ءءارو له
 حافكلا ثيل « ”نابلذلا مهو

 حانفلا يلح اهينالا ند
 حاقتلاب مُهقاحلا ١ وسنأ

 حاستمكا 7 ثيلثتلا مسوي

 حافصلاب وأ رثمسلا 3 داعّملاب
 حاتيترا يف هلابتتسالا يه
 حاضتتاو "دعب جا رفئال

 شويج ةيليبشا تلتحا امدنع كلذو

 ةمزاع تناك سنوت نأ ودبي ةديصقلا حور نمو.ه 646 نابعش ىف ةلاتسشق

 . سلدنالاب داهجلا ةعباتم ىلع

 . فيحصت وهو هوجدق» ص )1

 , لمحت مل اذا ةقانلا تلاح:لاقي . ىثنالا دنع لمحلا مادعنا لايحلا 2

 : لهلهملا لوق هنمو . فنع ىفو ةأجف تعلدنا لايح نع برحلا"تحقلو

 ٠ لايح نع لئاو برح تحقل
 ٠ ةميقتسم تبنت ىتلا ةانقلا ىهو : ةدعص عمج 23

 منه عايض ةاسأم نع رظنا ٠ ةيليبشا عايض ىلا ريشي تيبلا اذه ىف 4

 افصو دروأ دقو . 383 2321/3 برغملا نايبلا : ةيسلدنالا ةنيدملا

 ليذلا اضيا رظناو ٠ نوره نب نوره يسوم ىبال ةيكبم ةديصقو املؤم

 ىصو 1829 مقر ةمجرت , ىناثلا ءزجلا :- ةلمكتلاو , 464/5 ةلمكتلاو

 لاستسالاو دومصلا نم نويليسشثالا ىدبأ دقو . ىنيب ولشلا ىلع ىبأل

 .292/2 ءارسلا ةلحلا رظناو ٠ باجعالا ريثي ام مهتنيده نع عافدلا ىف
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 حيذو رحشل اديع "نكي "نإ
 عم 2ك او داسفلاب

 اراهج اوحاَبأ ؟صلمح ى ىمحأ
0 3 

 مهانه ال ىضترمملا ىينحتيو ال
 ناسا

 حبتف تافح بقري انجنإ

 مهليل 1 ارحب ب ربا ديعيو

 يراوتضلا بوثو 0 ةاسمك ' نم

 اًرازعما تاع رشملا جام رلاك
 ؟اهالطوسكت جالعألا مادو

 هادم يوري ديلا كانه
 يني ماهلا يف, ضيبلا ”ءاتيغو
 ىتّحسلا نوينقلابارضم "نإ
 ىراصتلا يعني رصنلا فيقوم

 ماج لكك ىلع فكر هرْخَف
 يضاوملا دودّسخ ىوئهَي "لزتغ
 وبصي رمذلا ةممهللا قاضي ءال

 اًمايْه ىدْبي هللا حؤربو
 اًسعْرذ لؤّطلاو لوّصلاب ”قضتي مل
 قادص ناونعأ رادقألا نمو

 ةنكلو ىعْرَص لاطنبألا ىرتتف |

 يحاضأ يداعألاف تاءاش فيك

 جالسفلا ا داعم يداهلا ”ىلعو
 حاسبملاب نكي مل اهامحو ٍراعما .ه

 حارسقلا درو حرتقلا ميلأب
 حاجتلا نامض يف تآ اوه
 حاتتنملا ءانففلاك ءاضم اذ

 حايرلا بوبه يف لبَح ”قوَف
 حارتملاب ٍميناطنعأ 6 ُه

 حاسقألا قو رولا ضب

 حابطصا رثإ هم قابتتغاب

 حاصفلا يناعّملا تا ا بيط

 حالملا نايا بارضم ريغ
 يحاوتلا ءلم حوتال حضاف

 حام فليسلاب راملعألل هيف

 حامّرلا' د ودق وأ تاتيماد

 9 حاقد دوخ لك نع ع

 حادو ينج ا هيإ

 حارج 3 اهي ىلطمتل سيل

 . فيحصصت وصو ء يمحو 0 )6(

 : ةالط عمج )7( .قنعلا

 نايقلاو . دادحلا : نسيق عج نويقلاو , هب برضي ام : 3 (8ا

 عاجشلا هلا )9(

 . كاروألا ةليقثلا ةأرملا
 :حادرلاو.فيحصت وهو « « نمدلا تس لق يصل



 ”ةاجن ىأتعل ,مورسلا تتد

 عاطم مامإ رع 11 امنإ

 دامع 5 ني دلا مد

 تناكو تناكتسا 8 بارعلا و هذه

 هديك [ دوغ ولع ملجلملا يف اهلو

 ًايارببلا زا ىيحي امثإ .

 ع حوتج نادم توتي
 يا

 بنك نب اعلم يف نه

 حاضتتا يف ا ضرألا م

 زلجتعب اوؤاب رصعلا 16 كولو

 مارطضا يف وا لايص ' نيم

 1 بلاسم تكا دنقلو
 ساه

 ْ ”ءانس 18 اولا باّرعأ نيا

 حاسفتال همللح 'نم همْلع

 . افيحاصت وهو «حازتما» ص (0

 . نزولا ميقتسي الو ءاماد ص 1

 10 حازبتناب "نذؤم نادت 'مك

 حاقل يح لك يف هرئأ
 12 حانج ىوئقأل اينأدلاو ”هلنم

 حامجلاو تلكم داخل يف

 حاشولا تاذب عر دلا يذ ”كنتف

 حاسم اًيح نم اهافكو

 حانجلا "ضفحخ فاوخلا عقر 2

 حامط يف يلهم ىلعو

 هلرطلا بالا يف امهاَرذو

 حاسضتفا يف هب ىفألا مك

 حاتم وأ اهنس 7 حوتق نع
 حايستا يف وام لاوتو

 ردات ني ب رع
 حاتطبلا شيرلق نم ءاتغو
 حاسفنال اذو رحيلاك ُكاذ

 . ةقنكو هتيامح هائعمو ٠ انتيثأ ام باوصلاو «حاج» ص )012

0013 

014 
015 

(016 

(0 

018 

 تابارطضاو لقالق ردصم نورق لالخ اوناك نيذلا بارعألا : مهب دصقبب

 ىف .نويصفحلا مث نودحوملا ىقل دقوءريبكلا هلا ل تكرر

 ١ اريبك اننع مهتمواقم

 .«اهل حتجاف ملسلل اوحنج نإف » ىلاعت هلوق ىلا رظني

 باطخلا نب رمع ةلالس نم نييصفحلا نأ دصقي . فيحصت وهو «نب» ص

 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا رظنا . بعك نب يدع نب ... ليفن نبأ

 عامشلا دمحأل ةينارونلا ةئيبلا ةلدآلاو «رداص رادد ةعبط 260" /9

 24 ص يشكر زلل نيتلودلا خيراتو ٠ 578/6 نودلخ نباو 37 ص

 ءا سن ونا . ةقيتعلا ةيحرملا نيش" روضام خدشلا ىيقست

 . فيحصت وهو «كوملك» ص

 . لصالا نم عطق حتمو « انتبثأ ام نسحالا لعلو ٠ حوتم : لصالا ىف
 ابناج ىأ حوض عمج ىو ٠ انتيثأ ام باوصلا لعلو «يحاوصلا» ص

 ْ , لسبحعلا
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 هبدي 'نع ىدتلا ثيداحأو

 يدايألا يفاوت ىلوسملا اهبأ
 19 لالج نم اهرلعذ يف اهراذلع

 20 تدكأو اهاونق تادك اهل اب

 رلاتتلا يف ةريغ "نم "نت "نإ

 22 اي'ذمح ذح لك تتح العلا ف هي

 يسنتغوس ةحار *نم تكروب

0019 

(20 

)021 

)022 

 . لالج اهلعلو «لالح» لصالا ىفو
 . فيحصت وهو «تدمكأو» ص

 . فيحصت وهو ,«حالطصا» ص
 . ةيطعلا يصو 2 ةوذح عمج

 . ًاتتبثأ ام بآوصلاو «ىوكبو ص 23
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 حاحّصلا بارغلا يف تاقرْعُم

 حادفماب يفت ال يفاونقاو
 حاتم "نم هبئاه ىلع ام ام

 حادا يف دلاص دْنَز سر

 21 حالطصا يف ةرثك "نيم ىهّذلاف
 حارب نم اهب يحابرإل ام
 يحاور وأ ء اهم 2 23 يروكب يف
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 : هاضيأ لاقو

 1ئانملا ُبللج رثكللا ”ناسل دح

 هُعيذدص بر دوجلا هدلإ وم امو / 4

 هتانعاع ”دتجتلا الإ قه امو
 داوع ٠ ىتشو الآ ”نينافأ

 جدام 1ك ةبسيه . « اهثيدل 2 "مر

 احر ةايحلاب ودّمعَتو جورن
 حئاوللا موجنلا فْدعض ردب "نمّف

 اهففوطق يناوادلا يهو اهب تفرتم

 اهتدهع سوفت ىرذشتبلاب تعتجارو
 يتلا اوثبسن دقو يئانبأل تق
 اونللعأو ريمألل ءاعد او

 ٍضماغ ريغ ىلتجُملا ”هاضر اذهف

 [ليوطلا]

 حئادملا نويع تّراغ نأ ورغ الف
 حئاوطلا ينامألا "مش ىلع ىبرأف
 حفاوطلا راكحبلا رابتب 1 ف

 حلا وكلا ب وطتخلا ةءانثأ مس

 حئام ”لك ٠ « اهنو تل ارجع 2 0

 ل را

 حئاور «ةايحلاب « رداوغ يف لقف

 حماوتلا نوبثعلا ء'ليم عتلبخ ' نمو
 حزاوتلا راي دلل قوش قئالع

 الم ا ل

 حدامو داش نيب ”تءانث مهن

 حضاو ركشلا نم جهن ىلع 4(ءالو)

 5 حزان .ريغ ىتجسلا هادتن اذهو

 . مه 63” لئاوا سنوت ىلا هناجتلا دنع ءايركز ابأ حدمي *

 .ةحئملاك ةيطعلا : ةحينم عمج :حئانملا (
 .تكس يأ (2

 .نزولل ةيرورض ةدايز 4
 .«حراب ده لمتحيو , فيحصت وهو« حران ه ص (5:
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 "ةمحر ةمامإلا 6 روصّبم "دئاوع
 امهْبدَل اًفالد زا اها ركذل حوُسأ

 يتلاب ينامأ نم يزْوَف هلو
 يلتنجأ ةرامإلا راد ىلإ 9 ْتْبَوُأ

 السوم اهناطئكم ىلإ تلبشثاو|
 اهلوبقو اهفطع نما ةفل
  ضئاف عسبانسملا وفص 7 رك أل

 بهاو -ةّحار ليبقتلاب تحفاصف

 ,حنام دولجأ قالعألل تيقالو
 هنامأ فانتكا الإ ينعاراامو

 4 هسا 5 2200-7

 ئاطل ثوغو 7 ن
 عدي وو -

 يك 0

 حئاسب اهاوس ءيش يف انأ امو
 حسئاش 8 تاحش مَع اهيف تحّشوت

 حئال ةيادهلل روش عملاطم

 حصان ةيافك وأ فانك ”ةحيضتن

 حئاف تباتملا رض يف مترأو

 حفاص ةَحْئفَص ليمأتلاب تْنينَحَو
 حتاف ”دعسأ قالغأللو اًنيمب

 حفاكسملا 10!ن(ام) زلا ءاسأتب حفاكسي

 ىدرلا ةرواسم يشم 12ترأسأ 11 عدق]و مر

 14 حقاول تايد بورح 3 بيبرح

 فراج نطاوملل ليسب 18 (تاملا

 اهسوؤمك ايانملاب تراد نيح ىلع
 بئارغب اهئادحأ ف تالي

 ا ”لئاع هنم كالا اغص

 ”قوحاو تناوتلا داع را

 حراتج نطاوبل لّيوب تدمعو

 حسباصو كانه حوبطم نْيَب 'نمف
 حباحّصلا يف ”ةفورعم ”ةبلسن اهل

 حناوتجلاو اشتحلا يط ”مهاياشح

 حشاك .ةفيخ حشكلا اهيلع يوطتو

 ٠ انتبثآ ام باوصلاو ه٠ نآمافلا ١» ص (5 |
 « رويغلا مزاحلا 8

 ٠ ص ىغ مرخ 48
 ٠ ص ىف مرخ 0
 ٠. ص ىف مرخ (1
 .٠ تكررت ىا 002

 ٠. ءيبش نودي ىقبيو هلام لك بلسي ىذلا ىل 3
214 

 ٠ نص يف مرخ 5
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 ٠ ىئنألاب اهل اهيبشت ٠ حقال برح : لوقت ٠ رسشلاب ةلماحلا ةريثكلا بورحلا



 قياس رحبلا اهب بري مل 16 ئيراوتق
 ”ةرسح بهذت ”"سْفتنلا اهياع داكت
 اهالَج يداعألا راصأل اهالج

 اهتارهز اهسافتأ ْتَحَفَل ْوَلَف

 اهرودسخ يف 18 “الد [اه] اًمامتح نأك

 ادب اذإ انويّع ودبت ام ”قرئشأو

 اهتاربع اخأ "الإ تربع امو:
 ب ءارسملا باوك انإو

0 

 ا بهلتلا ران ىلع ىوطتو
 اهلمش قرم رادألا نم حاتم

 لإ اهزربأ فاطلألا نم فاتخو
 د

 ىدّتلا نم ندّرو امل ىدّصلا ن درب

 قئاقد اهيلع ىلجلا 6 34 ت(دووهو
 تَمَحاَر ٌرخاوم ”كلف اذّيح الأ س ساس 3

 ليذع

 دارملاو . همنامد
 .حوزنلاو

 ٠ ص ىف مرخ 8
 . «تادغ» ص ىف . 9

00) 

201 

 ٠ طلغ وهو « اريغم ١ ص 022

 5 ريزغلا : غئاسلا عوبنيلا (03

24) 

 .فطللا

 . هريغو ريدغلا يف نوكي ليلقلا 1

 ضارأ نيكل هك ع ور اوم محم حنو , ىيثكلا لاس ١
 خي رزان نم حاضحض يف هنا :

 ءوحللا ءانتاو سلدنألاب لاومالاو ةننفلا :
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 حجداوفلا لمح بلا اهنع داذ الو

 عاملا "”طسو نيعلا اهنتحمل اذإ

 ملا ىبرلا كلت ص ٍنيعاولظ

 نونا عدلات "الإ قطن الو
 حمال قرتشلا بناج 'نيم راب انس

 حراوجلا ء"لم نيبلا حارج 19 ةادغ
 حسياسف وأ ةّطخ اهيلع 21 'رس

 ل

 حناوجلا تامئاح نم ىوجلا يماحو

 حياك ةراغإ وأ 22 ريغم حستكب
 م عا ها ل نة

 جئانمو اهعادص تفلت حاتم

 ف وما عوز 0

 حراش 1 را
 رودمعو س2

 حسماط هنهني اال ماط براوغ

 ةغل يفو

 هةهنم

 . انتبثأ امم ةفرحم اهلعلو «هباب رفص» ص ىف

 ريع ىلع ةنيد ةنم بلط ميرغلا ريسع نم : لصالا ىف اذك

 . عطقني ال ىذلا يراحلا ءاملا:ّدعلاو

 لهل كل دل انتبثا ام باوصلاويهل ينعم الو « توهو » ص



 تحّوانت لابجلاك جوم قوف توج / 7

 هدوعسب لزت.مل امامإ موت

 26 اه(درأمأ نْمُي اهّممَي يف ”ةيقالُم
 اهماحتقا نأ قافصألا مكح دقو
 - 7 يلم ها

 هتايحل ىضترسلا ىيحي جري نمو
 كحاض ةّرغب هنم ىدتلا ”قربَف

 هجلهت 'ةمئآلا وفقت ىدده ”مامإ
 سره و 000 ع
 هنادع موجنلا 34 وزغي اذإ ورعتو

 هباتجو ”هرادص ”ميحر بيحر

 هّرعل ةلذت ىلععألا لّملا "نم
 ةزاب نيسلا كلتا ةوزرلا "نمو
 , ىلإ هب ايهم صفح وبأ باجأ
 هناكم كولملا قرت ال كلملا وله
 العلا ىلإ نيقباسلا ءءاشفيك « 31ىأش
 ىدعلا 50 ل'دعلا راد و

 هب ْتنفَو حامسلا رس 'نبيأ مل اذإ

 حوانتملا اهحون نم تجن فيكف
 25 حجاوتلا يجاوّدلا رئيس انب ريسن

 حماوجلا بامّصلا ناعاذإ ةآب
 حبار قفص توسملا رامغ هِلإ

 حئاحتشلا يلايثللا مْلَعَر ىلع اهني
 حداق ةّحاَرب هم ىغولا دئزو

 حلاصب نوهلاص 'مهثم ”متأيق
 28 ' حباذو اهيلع يضقي 27حمار نمف
 29 حدانملا ٌرودّص اًعيض تجرح دقو

 حجاتحتجلا كولملا ”قاتنعأ عضختو

 حطام تاريتلل فرش ىلع

 30 حداسمملا ءانتقاو يلاعملا ءانب

 حباصتملا ءءوّض حابصإلا نم نيأو
 حضاونلا ريس ريغ يك اذملا 32 هنو
 حئاب ذلا "لبق دّئيِصلا ىنعم هيزاغم

 حضاف ةلازّتفلل هْجَو ٌريراسأ

 ةحجان عمج حجاونلاو ٠ اهبكر نمب وجنت« ةعيرسلا ةقانلا .ةيجانعمج (5
 * ريسلا ةديدشلا

22, 

 ٠ انتبثا ام باوصلاو « اهما ١ ص (26'

 دمع دقو «عباذلا دعس ةلزنم هيلا بسنتو اضيأ مجن حباذلا دعس 8
 . ءلحباذ» و ءاحمارب مودنلا نم لعجف ٠ ةيروتلا ىلا انه رعاشلا

 ٠ قبمسس ىا 1
 ,ةوقلا ةلماكلا نسلا ةماتلا ليخلا:يكاذملاو . عارسإلا : ٌدفلا 2

 . يلذمر يل دم : هدرفمو
 .حضان :هدرفم
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 ٠ اهيلع ىقتسي لبإلا : خضاوملاو



 33 اهؤاب(ج) حسي ىلؤط دي ”لوطو
 اًنداعأ سأبو دوج انتداع 35 (ه)ل

 0 نابل ابرق كعلم
 رتهاو هؤافغصإ مر نمو

 57 تاخماّشلا تاخسارلا امو
 يتلا هتريفحل راضحإ يب امس / 48)

 37 'ه”دعأ ةاّمح الإ دمتعأ ملو
 رصانق هنئاقأ ع انك يدنعو

 صا ص ا اص محا اش

 34: حلاو"دلا باحسلا جاجت حسامك
 حلاصمملا ماظن اين دلاو نيادلا ىلع

 حئافصلا ”لفو 5 راف مطل
 حئارتقلا تان"

 حجاورلا هامه 'نيم انو عجأب
 حناج ريغ 0 كتاف رحال اع
 حصاتنملا روكا يوك 0

 نه هيفتعي امل

 . ةوبح عمج « اهتايطعأ ه دانعمو . ص ىف مرخ ذ)03

 .ءاملاةريثكلا ةياحسلا نمر ةلا» :ممج 034

 * ص ىف مرخ 05
2036 

 رئاجحلا : 3 تنال زيوس طفح ل لل

 4و علا بيكر ثلا الو نزولا ميقتسي لو 6 رع دلل ه ص 008
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 :٠ ءاضيأ لاقو

 حلا حابص رافسإب قرقي

 ىنتملا زوحب ملا 311 د

 البقتنسم موّصلا حاتتفا اذه
 ىَضترسملا يداهلا مامإلا نإ

 امك تارطاع اياجتسلا "نيل
 يي“ ىو و

 كا هيا ٍحاجسإ نعج و

 هملح لع رمادلا لبج ودا

 ءىطاخ نع 0 مامإ اوفع

 دنداك حلبكلاب هضار

 هر نيف با نيك بتال
 20 لك

 [ مسي رملا]

 حانجلا ضفحخو حفصلا ةحفص نع

 حادقلا زؤفب حادتكلا ”نلعأو
 حاتتفاو قم ركاب ماعتخا نع

 حاسسلا طورش نكلمعلاب تدّكأ

 حايرلا بوسبص ”نيحايرلا ره ره

 1حاسسفنا كاذيلو حاتفنا اذ

 حاستمكا سوفنلا هنم ”كَي مل

 حاسمط هننم تاياغلل 2 فرعا
 حامجلاب دفاع ا مو 000

 يب ل 8-2 نيف ه 17

 ض اور ع

 ىف كلذو ءايركز ىبأ لبق نم هيلع ابوضغم ناك امل ةياجبب اهاشنأ (*
 هياتك ىف اضيا ةدوجوملا ةديصقلا فورظ نم مهفي امك 2 646 ناضمر
 عقسشتسي ثدح 259 258 ةحفص « باتكلا باتعأ 0

 ٠ 646 ةئينس ىيحب ىبا هيحا توم بغ تناك هدهع ةهيالوو

٠. 06 

 عايف (1
 مامالاوفعهعايف

 * دمحم دهعلا ىلوب

 خا: رظنا
 59 « حايسنا كلذلو حاسفتا » .

 ءهقرشا...

 .«عاد نم حيحصتلاو ءنكا» ص 0



 حارا اييتعي وتو نشل "سلا ..ةراتحايلا اقودفلا يني رع
 حارتنا رئيتغ رادلقألا يل يحل ”ملَف بارتاب 4 اهيف تّمهو
 حاتفّصلا ٌرازيتما حلفملل رمهت «  ىرولا ْنأش تاالرلاو «تلز هل
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 : اضيأ لاقو

 [رفاولا] :
 حارجلا عسقو اهب داش ص حاشولا تاذ اهلصوب 1 حشت /

 يحاسقألا متل وأ ةررلا مشت مشب  اهئيتدجو رهازأ 'نم لخبتو

 حارب ىلإ "سنبل ياه حرف  يداؤت اهظيحاوت تتكلم دقو

54 

 [فيفخلا]

 حابصلا تاّفص هريراسأ يف 1 ”س(ينب "سيئر ”دنيأ ديس)

 حاضولا دادؤسلاب ىلحتو ىّجت يلاعملا ىّفأ يف رمق

 حامتسلا رحب هونمَس داوجل هنم ةحامّسلا يف رحبلا مس

 ٠ عا ىف امك انتبثا ام باوصلاو ءاهنم ١ ص 24

 ٠ انتبثا ام باوصلاو « حش ١ ص )1

 ةيصخش ىهو ةقرونم مك اج ىشرغلا مكح نب ديعسل ةهجوم ةديصقلا 0

 ضعي ناعا امك 2 ةريزجلا كلت ىف ىفاقثو ىبسايبس رود اه ناك

 نم 26/4 و 318/2 ءاريسسلا ةلحلا هنع عجار « مهتابكن ىف نييسلدنالا
 نم 181 صو 2466/2 برغملا 26 مالعالا لامعأ 2< ةلمكتلاو ليذلا

 .٠ 105 رح بيطلا حفن ىف تايبالا هذه تدرو ٠ ةياودلا ناونع

 ٠ ن نم ةدايزلاو ص ىف ضايب 1
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 [لماكلا] : اضيأ لاتقو
 حرتتو نيس "ولك رادو مكنم اًينادت ”مورأ "مل يدو ”لمأ اي

 حربي ال مكنيب واث بلقلاف ةمكاوثم "نع طش يمُسج ناك 'نإ
 ا اممو مكل ليمأ امم 2 ”ةءولمم ىوجلاب حناوتجلا يذم

 تفلت ريجاوهلا يف مكيلع تنبه _ ين يه مومتسلا حبر وسبح ال
 حرتبلم داوئفلاب مكيلإ ”قؤش  اهتجاه 'مكلت 1 (ء)ادعّصلا يسافنأ

56 - 

 500 : نسوسلا يف اضيأ لاقو
 رسفاو

 حامرو اهطسو 2 ردوشسبمك ادب حالسل 1 *ةَسييع ةبيع مأ ةنس 0 ةدس سا

 حافك ما رحارم وهلل ايحلا ةعنص نم ضّوّرلا يف اهّدأ الخ

 ٠. نزولا لتخيو « !ادعصلا ١ ص (1

 . بأ يثلا هيف لعجي امو عانملا اهيف نوكي مدأ نم ءامعو يا 1

 ٠. انتبثا اه ب ويصلا لعلو ٠ دوهعع ١» ص (2
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 : ةيسنلب بدن يف اضيأ لاقو

 [لماكلا]
 ضل ل را ا ل تا

 قف دسم د 1  نساع ف 3 وو اا
 هحانج ضيهو هدراوم تضيغ اهتوعو:بوطخلا راكبأل راع

 هام هيلع اهفعاضو الإ ةءاسمب ةزاسم هض رتعي

 هام هر داق كرم ايف يحل اال 1
 ”لئحاطبو هئعالت نانجلا ّفصت يذلا 2 قفألا نع "دمك هئيدتحو |

 ”هحاّودأ هفؤف اًنيل 'سيمتو هراهتأ هتحت اًنيبح يرجت
 هحارَب حاتي ال ب ”هاسأف ١ ىدعلا ىلإ هيف.”مالسإلا "لس دق

 (در هحانتس هفئيسي هيلع ىحتأ  هروطتم ىوتلا يف َبنجَح ام

 حالصصإلا يف تدهتجا دقو ضماغ هلك رطشلاو ٠ « ةمامفلا ريص » ص )1

 ' 0 انتبثا اه باوصلاو « قافآلا نع امك ١» ص )2

 طلست رماع يبأ نب روصنملاك اهيمحي نم سلدنالا تمدع امله نآدصقي 8
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 لالا دهر

-58 - 

 : . اضيأ لاقو

 دشاحلا يدتلا طسو اهب ودشأ

 دقاولا اهاتس نم حابتصلا انس
 نواس 2 3 5

 دصاقو قداص ىأرم يأو“

 ديعاسم نمز ىف ةديعس
2-2 

- 

 دناحُملا فرشأ يف تبستتناو

 دناعم نم ضرألا يف اهل الو...
 دهاعو 3 دوهعم نيب ام

 دناقملا نع "سام ادعو
 نا را ىلع يلمي «يرتشملا»ذ

 دئاصقلا ةتسلأ تعمسأو

 دلاص ريغ حودقملا اه كنّرو
 دلاقملاب كالئمألا تقلأو

 هدهع ةيالوب هتعيب. ةيسانمب كلذ لءلو . دهعلا يلو ءايركز ىجي ابآ حدمي

 عزجرلا]

 دشارملا ررغ ' نم ةَحاّضو

 دعاوق ىلع اهينابم تاديش.
 ٍدعاصلا ”لحملا ىلإ ”ةدعاص
 | ةهاعبلاو هيما ةميرك

 دائاحب ”دحأ اهلتع سيلف
 دلاتخ ي'دهو ناوضر عنب
 ٍدئاكملا ىرتع لح اهنقاشيم
 ٍدِضاَرَمْلاِ دوعسلا اهل تناك

 دكاسشلا ربات قلما اه
 ٍشانلا يح ةوضنبلا اهنادجو

 دحاج نم امق قحلا صخصخ دق

 دئاقلا عّوط حماجلا ىلإ 'رظناف

 ةلحلا رظنا ٠ ةديصقلا نم هدعب اهو سدايسلا تيبلا ئف امك 638 ةنس

 نيتلودلا خيراتو 625 046 نودلخ نباو ٠ 26/2 : ءاريسلا

 ٠ 21 ض

 فحصم وهو ٠ باوضلاو ١ م مامالا *
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.]51 

00 

011 

02 

013 

 2 دفاحو دماح يمسوب ىأْبَي 2دماع ىنمي ادم ديمتع لك
 دراوو رداصل ةةُياده  دئاسلل ْعّبت دوسملا "نإ

 دعاقو ميئاقل "عر دئارو"3 طوال و
 دعاوملا ةيفاو اهب ُتسّقاو

 دهاسلا 4 ىنعملا نيع يف ضئمغلاك

 دقاعسلا ' مكحم ”دهع هلل دراشلا ني يف نمالاك

 5 مقل يقال كرام  دئالتقلا "مظنعأ هنم دنت
 دعاسلا ل عابلا بتحرل يوحي /

 7 ديآلا لامتحا 6 هد(ورؤوَي نسبل
 دجاملا ريمألا ءايركَز نم دحاو يف ”ةعومجم ىلتعلا "نإ

 هدك اك نك اش تصور نبأ... كمال هاك يلجي "كَم

 !0دفارلا 9 ”ظح هنم نيدفاولل دلاتو فراط اك باَيهَو

 جالب ا"دحلم باصأ كو 12 كارب قلل رعقم ١١ مك

 !ةدواسألا نم ٌنسَننلا يف عرسصأ دراحلا عاعشلا لثثم هّئفك يف

 ٠ امداخو ادماح رختفي ىا

 . ءالدلاو ضرحلا حالصال درولا ىلا .ةلفاقلا مدقتي ىذلا!طرافلا

 ٠ قاسسلا ىضتقم نم بيرق انحيلصتو « ب ٠٠ دشملا ٠ ص

 ' 5 هب انلمكتسا ام ىضتق» قايسلاو ص ىف مرخ
 ٠ ففيحصت ومحو « هدؤي ١» ص
 أه : لاقي . لقثي ام ديآلاو . أنتثا أم باوصلاو . دبألا : لصالا ىف

 ٠ ديا ىل وهف كدآ
 حتاملاو يطعملا ىا

 ٠ انتيثا ام باوصلا لعلو « ذح ١» ص
 ٠ باغ اذإ هماقم موقيو كلملا ىلي نه ىا

 ٠ فاكلا ىف مرخ : ص
 ٠ انتسنا ام باوصلاو « دحاوب » ص

 »لدعلا" ىلإ عربا ءانتتعو اجبت اه ياوضلا لعلو.. سنملا ٠» ص
 ةميظعلا تايحلا دواسألاو
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014 

015 

(06 

 دقاحلا| دقح |14|ثيحب هعركم

 دراتملا ”مجَر دانقولا هنانس
 دهاونلا بعاوكلا 76 هلبلو

 دماغلا فك عزا مو
 19 دئارجلا نداعم يف بجنأ

 دداح لاك دودخلاب كري

 دينا تلج نزع هيك ذ دانيت
 هرارملا هرم رسما تع
 دصاحب ىتتلجمي عرز ماهلاو
 دهانلا سيمخلا ادزف دهني

 24 دئاجلا لهتسملاك 23هدوجو
 ٍدفاوو نيطاقل 26 هدئفرو

 دهاشملا يف راحبلا 27 اهرثأت

 ستقلاب خي

 ٠ لئاوملا ىا
 ٠ « ةسيبم ه اهلعل

 دسأتسمملا لسطبلا ”دسأتسم
 اددئاوملا بضُنقلا يننت هل
 دساك فتح لك 17 قافت هب
 دوارتملل نعأذُت ال 8 داؤرلاك

 دضاخ ىضمأ ءادعألا 20ةكوشل

 21 دقانلا ق'رخ ماهلا رئقنب هلل

 22 دقاعو رئتاخل هدّصْرأ
 هرانلا لالا نع كرعمي
 ٍدضاع ّرعأ هاقثلت كانه
 دئاعو هسأب ”نم ءائداب يف
 دعابألاو نْين'دآلاب 25 طيحني

 دالاو نم دلو يف ”ةتضش
 - َء هس © هم هع

 ٠ داسكلاو قافنلا نيب ةلباقمنمل , انتسشا اه باوصلاو « قافت ١» ص )1

018 

09 

)00 

221 

(022 

03 

22024 

025 

226 
(2 

  ءازعالا ءايوقالا
 هرهق يأ هتكوش دضخ : لاقي ٠ ةكوش نم فيرحت وهو ةوكسش لصالا ىف
 5 هيلذأو

 ءىستلا دقنو .٠' دقانلا ٠ باوصلا لعلو .اهانعمل دتتعا. ملو «دزجاتلا» ص ىفإ
 . هرقني ىأ هراقنمب هدقنه خفلا رئاطلا دقنو ٠ هعبساب هرظن اذا
 يأ ٠ دقاع ٠ حلصتو . رداغلا ىأ رتاخلا بساني « دقاحو ه باوصلا لعل
 . هل ايهتيو رسشلا ديري نم وأ . ايوال يأ,هقنع ادقاع ىنأي ثيح ربكتم
 ٠ ففيحصت ومحو « هدهوجو » ص
 1 ٠ ميرسلا رطملا
 ٠ مهيف عرسي يأ هانتبنأ ام باوصلا لعلو ٠ طيخب ٠ ص
 .«يد *ء٠ ر ٠ ىوس اهنم نيبتي الو ةسومطم ةيلكلا

 .اهيورت يأ
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 دعاصملا رهاب نم هب 28دعس(أ)

 دجامألا مظاعألا 306 ةرتع(و)

 دحاولا دبع نب ىيحي ىضنرملل /
 دقارتفلا ىلع اب الع ْتْنبب

00 7 

 فاشن ىلإ ىمني دهاجسم

 دلاوملا ةّيسادنق ”ةباصع
 دئاك نم مهلا امف اودي أ دق

 دجاسو 'مهرمسسل عكار مك
 دئاصو ملاط نم ىدعلا يذه

 دراطم مهل |32 لماع ”لككب

 دساجسم يف ءامادلل لفرب

 دسافلا حالص ايعأ ةمهالول

 دكارلا مالظلا حيباصم ا

 .دراص مهس لثم مهش لك نم
 دلاجم ل نع لداجم

 دقارلا تانس نم بوبهلا ىبأب
 دئاضتلا هراهزأ يف ضوّرلاو

28 

00) 

 مثل

01 

03 

003 

204 

005 

6( 

 رسخ ص

 مرْضِخ : 0

 دواجألا 29 مراضخلا ةلالس

 دماسحتسملا ةمورأ يف هيمي
 دئاز نم لهو صفح يبأ نبا

 دهاش ىكزأ باجنإلا نم هل

 دئاشلا هيبأك ديشي لك

 31|دساحب مم !مهتم رك دلوني

 دئادتشلا مدعل اودجو و

 دياعلا باوث اهيف هل سيل
 دئاورلاك فانت مهلوصأ

 ديماصو ىغَولا نم مداص يف
 دماجو هبا33 كاص بئاذ نم

 34 دفادفلاب رماعلا 0 و

 دماوسهلا سفنألا ”ةايح ' مه و

 دئاص باس ةامّكلا ديصأل

 دفان 6 ؟عداعلا 0

 دماخ |36 سح نسح نم هلدتمأ

 دئارغلاك حادمألا كل :تلق
 دلاخ ظفلب اهانعم تغص دق

 :لومحلا دّكسلاو ءاطغملا داوحلا :

 * بسانم انحيلصت لعلو.ص ىف مرخ

 نمو.دوسحم ةمعن يذ لك نال مهلاصخ ميظعو ماهمعن ةرثكل يأ

 .معنلا ريثك كلعج يأ كداسح هللا رسشك :

 ٠ هيئاوق ىأ هلمإوعب سرفلاو هلماعب حمرلا :

 ينانكلا ءاعدلا

 لاقد. 0 حمرا لداع

 فر
 .دفدف :امهدرفمو تاو_افلإ

 ٠ فحصت رهو « ىذهلا» ص

 5 انتبلا ام باوصلاو : سح نسسح نه هحاتما » ص
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 ءاضيأ لاقو

 دئاع ينامأآلاب ك دعب ”ديعلا ام

 ىفتلاق عم 2 انفو فاو

 مكهجتُم رواسب ريمضلا ْفِصَب

 هدأ "قوي هاحاشب انادنهتلاو
 ل ”لالظ ْتّصتلَت ام دشلف / [53]

 الاف بابسألا انين أم : تعطقتو

 ىعمادم كيلع هم تداح

 ,[لسماكلا]

 دهاش 3 امّتأكو اًبئاغ 7

 دراط كلذل اذ ا *لمأ

 دقاف كل هناكف هدلجاو نس

 دهات 3 حاددر اينادلا امّدأكو

 دهاعم ميعنلل 4 توقأو وفصت
 م 3 - ٠و 35 3

 دكاور حايرلاو سرخ مال
 5 دئاجلا هيف نزملا عمد لهتاو

 2 هرص 9 ما 00

 ع 5 0 1 ىلع 0 اسم ءانكبلا دما هلل

 دهاز كنود هيف يلشم نالاو

 دئاع و ”هنأكتف ٠ اهتلعم عم زأ

 دساحلا رسب هب ”ءاسأ 8 اذإف

 ' يبا كادوجأو يم دع ىلع ينإ

 فاعل ينقار يئقتفرأ نإ

 اًبغاَر "كب هلاثمأ يف تنك م

 رةلحرل ٠

 0 رذحأ تزام يذلا ناك
 ساه نا وجي

 هدلعب عيمج ينزتح 7 ادحاو اب

 ماقأ انقتاد يترأ

 .هئازعادحاءاثر يف ةديصقلا (*
 اينما ةيساتس كشك" نمل و ىنت ىذ مو 1
 قرفتمهانغعْمَج ىأ 2
 . كاروألا ةليقثلا ءا ا جاد للا ةأ ارا 0

 .هقوف ريطمالاهوأ ريزغلا رطملا : دئاجلا 5

 . اتتيثإ ام باوصلاو « ذاف )6

 هدجي ىذلا « عيمجلا نزحلا ١» و « دحاولا ٠» ديقفلا نيب ةحضاو ةلباقملا )0
 . لصالا يف تدرو كلذكو .رءاشلا هيلع
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 ادعابم رورسلل يبْلَقف اًرؤتج انئيب دعاب رهادلا فرص ناك 'نإ
 دفان ربصو قاب ّئسأ . تلاَح يتلا يلاح يف ني دضلا َنيْبأ ام

 كاف يس ىوُهأ يذلا اذإف يتشح و ق] يسن أل ايئقَبلا "متت ' مل

- 2-60 

 [لماكلا]

 ديلغأ دجربرلا نم 'ليمي قاس ىلع ىفوأ دق . ناسؤسلاو : ردأ مل
 ُدَي هب كئيلإ يموت لّمنأ مأ | ةكوبسم ةّضف نم! لباذبأ

.61 . 

 هيف هلو

 [ثتجملا]

 نأ رم وك ور تشبك
 ري لاو سد هم 27

 دجرتز نم ةماق يف 0 نييجل نم ةماهك

 : انتبثا ام باوصلاو « ىسنأب ١» ص )6

 ةيماهفتسالا . ما ١ ةنيرق هديفت امك 2 انتبثا ام باوصلاو « لباوذ وا ١ ص )1

 ٠ ١ ةزمهلاب قبست نا رفم ال ىتلا
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62 . 

 ٠ ىنعملا ريغ يأ ه اضيأ هلو

 ًداجنإو ”داعسإ كرئمأب امس

 هتجهبو ىحضألاو رطفلا ةجهب ”ةّجلهتب ام
 تر رشيلا ! ىدرتت ال تيكر

 ”ةقداص لا يلاطاخج ىوعد /

 اهتتداقتم اينأدلا قلت نأ ورَمغ ال
 ”ةحلاص كئع يمال وت لهو

 ٌمُهَكْلُم ناش ٌصاقتنا كولُملا نش

 "لاف ص رألا لهآ رم تخش
 ىتدر لالّفلاو اءدر دشرلل تحّرو

 اًرصتْنُم ديحاوتتلا 3 اغّص تمقأ امل
 اودقتعا امل اًضقن اودقؤأ ام تأفطأ

 عءججب دعم

 مهل تدهن ىتح ”ةرثك ىصحلا اوناك

 [ طيسبلا]

 'داينعأو ”سارعأ كرهد لكف

 اةاعنعُم نئيديعلا ىلع فوفش اهل
 ”دادلعتو ارك رئاشبللو

 ”هاهشأ قابفآلل كحوتُف 'نمو
 ”اقْنَم راودلا كتفلاق . كبلإ

 ”داريإو رادصإ هللا يف كنءو
 ”دادزتت نادزت هب امم تنأو

 راو "نان كنان“ البت
 'ءافصإو 2 ”دفَص ايي بأ دف

 'داعنقإ ميسجتتلا ”ةيغاص دعي مل

 هاَقيإو ءافطإ نيابت دقل
 اوداب اهو 4 اصح اوضارقنا ام دشف

 ىضصفحلا هاي ركوت قبال سلدنالا ندم عبو ةتيس ةعبب ةيساتتب اهاشنا )م

 , 617 - 611/6 : خ رظنا ٠ ةعامحلا ماع هاممسو , ه 640 ةنمس كلذو

 .٠ 3 برغملا نامملاو 51 ص ةئنيبلا ةلدالاو

 ”٠ حش وتشتت ىا )1

 . قاثولاو ديقلا يف عضولا : داغصإلاو ءاطعإلا: 0 2
 املاوهب ليمت يتلا ةمامجلا : ةيغاصلاو . جاجوعالاو لبملا : 3

 . ىراصنلا : دس

 : تابنلا ديلجلا صح 4
 .ءادرج :ءاضصخح ةنسو

 ١ درحناو رثانت : هرعش صحو : هقرحا



 [55ز

 ىتده ”مامإ اينأدلاو ”نيدلا ءىتهتيل
 كيلم يدب يف هم هلل ريئاعش

 ”دالبم سأتبلاو ىدتلل هداليم

 دادتنمأو ”ناوعأ ”كئالّملا هل

 ”دارشمو ”قارم ةةدارإلا قفو هب 0 ام اهظفاح يف ريدي

 'واوطأ ناعيقلاب ”قجلتو ىرتغ 089-5 ةارألا فجرت ازغ اذإ
 ٍبضغ يذ لّوّص يف بجل يذ "لكك ن م

 ”هابزإ دايزإلاب هيرغي رسحيلاك

 هبقانم يف يظحل ”ةّلاجإ الول
 م كفل انا ”دايجلا امل

 مسهل أ ىدهنل 0

 رفارت نم تاحارلا ىلإ نودلخب ال
 ”مههيلزام نم ايّرشلاو اوصضاون
 6 ضمن رم هللا يضارم يف مهدوقي

 هب هب رقت 0 دارت فخ /

 0 يف رايسلا هئئيص هتأك

 اًكيبتارم 9 تايئاودنهلاب 'لخب مل

 هو

 طبتم درسلا مايّصلا همانيق

 ردك اه وقص يف 10امف 'ةايحلا اًمأ

 ”هاس آ َنابسقعلا ضك رت "نأ تركنأ
 ”داونعأو ”دابلأ لطعت تسيل

 افا و اسك ل يلاو
 ”دايحإ رافكلا 5 دما مه اذإ

 ”دالمخإ تناك ام اذإ دوُدُخ الو

 ةاهزو ديص ”ةحجاحتج مم
 داحلإ داحلإلا 001 7 وأ قحلل

 'هاجنإو ”ماهتإ ريدي اميف
 8 دالسسإو بيوأتف قرشو بَ
 اسْنِجأ حاورألا نع تتَحَت اذإ

 دافيإو "ءافيإ بئهشلا "ىلع اهل
 و راك 'ذأ ليتل و ”مويْلاَف

 'داغرإو باَغرِإف ىبحيب تتباط

 ”هاروأ

 ا ا )5

 قفسشم قحلا ىلع فطاع يا 46

 رابقإلا : ةيناثلاوءهرفكلاو كرشلا : ىلا اداحلإلاويتح ينمي هوا د ١)

 .نفدلاو

 3 اهلك ةليللا ريسلا : داسإلاو « اراهن ريسلا : بيوأتلا 8

 : ابتراو.هلقص : ففيسلا دنهو 2. ةدينهملا فويسلا : تايناودنهلا 9

 اهنأشل ابلعم رسمتسي هنا : دارملاو . عفت را : هب ابتراو [

 ٠ انتدثا ام باوصلا لعلو « .امف » ص 0
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 مه

 هتلودل .حاالصإ ملاوعلا مع 0

 ”ةرضان ”ءاجرألا هب انانج اتق

 ةهرغ ”لبْلُلب اهيف وُرَّسسلا ىلع ودنشي
 اذإ ميسنلا تانبه 13بلعقلا فطلعتو

 ةرسبم ,قرسمللا ةداعشلا ذك
 ةقيتا عاذاملا قد تال
 يف « ةيرّملأ » عاطهإ نأ ”ةّيرم ال
 تنعادو ”شك ارم هب تباهأ ' نئل

 14 تلق الو تصاتعا ام ةعامجلا مَع
 ةيرفت ”ميولقت 00 اينعأ

 ! ابجع اب للام أ عزات ”هورلاَو

 ل

 0 همحت ل هلثم 16 دئاع 0.

 هلترثك رورغملا َنئاخلا بجعل

 اوُمرك .ةئيصفح ٍةبابص 17 ءانببأ

 18 هضرفن رعشلا ”لآم روصقلا ىلإ
 00-42- ا اي ل

 مهتثادح نم ايدن نورضحبي ال

 ٠ ريدغلا : ةاضأ عمج 1

 :٠ دابيفلا 32

 ٠ يزبلا ردسلا : لاتضلاو

 ياسفإو فارسإ معام نان دع

 0 ا ا
 !12 دانيف لاتفلا لالخ نم اهَز امب
 دايمو سايمف اليلع يرسب
 داعسإ نومئيملا ”مئاقلا ادع الف

 هادفاو رابغأ :دشارتلا لع

 داسعيم عامجإلل دك 0 باقاعأ

 'وادغبو رصسم امدْصَق تادتع امل
 ”نابسح ررقف  اَميف

 15 ”هاشبو ىأني ىدتغاف هزوف نم
 ؟ ”داشرإو ءاولغإ نّزاوت ىتم
 ةاضراو رثك © بقر اهل اهنم
 دادلعأو تتاح ”دادنع هل تناك

 ”ةهاحآ فالآلا مره املاطف

 داجمأ داجمألا ونبو ةمورأ

 ”هاشنإو ءاشنإ لاط نإو مهيبف

 دادنأ لضفلا لامك يف مهل امو

 و ها

 داذعتو

 .مونلا وقر ناكم قلع نلكلبلا ردع. نأ يا + مونملا ركذ

 ٠ نصغلا لمتحيو . انثيثأ ام باوصلا لعلو«لصألا ىف « بصقلا 3 ٠
 ٠ اهتين تدسف يأ « تلغن » حجرألا ىلع « هبيوصتو « تلع » لصالا ىف 14

 يذلا ديعسلا يدحوملا ةفيبلخلا انه دصقي هلعلو ٠ ةوادعلل ىدصتي

 برغملا نايبلا) 640 ىناثلا ىدامج 10 ةفالخلا ىلوت 5

 ٠ 2 فكئاعد» و « دئاع » لمتحب 016

 ص ىف مرخ 7

- 358/3 

 ٠ سانلا دينسو ءىش لك نم رايخلاو صلاخلا : ةبانصلاو ٠

  )8نضع ١» فيحصت وهو « هضيرقت ٠



 اوربص 21!وُرذَعَأ 20 (وأ) اوبجنأ 19اوكلْمأ ْنإ
 ”ةدعاو هانا ةذفح ورنا مهاالح ري و ص

 دايكأو يئمعر ”ةدعفأ ب ونت مهب ديدخلا عافيإل تاداك ثيحب

 داستحإو دئمتح هب مايقلا اينعأ  اًفرش 24هل ًاهاو ىضترملا 23مهيمشي
52 

 دالوأو ”طابسأ ةطيسبلا كلم هب 25 روحي ىتح هس رحت ”هللاو

 دام داصأآلا تلت ام ,ءهاضْرَي ١20ام لّضفأ دهعلا يلو يف اًخالبم

09 

)0 

01 

22 

)023 

224 

 ٠ ءابجن اودلو اوجوزت نا ىا
 * ص ىف موخ
 ٠ هونتخ ىا

 * فرشلا ىا

 ٠ افرش مهعفري
 5 باحعا ةملك 5 هل اهاو

 ٠ انتبثا اه باوصلا لعلو « زوحب ١» : ص 25
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-63 - 

 : اضيأ لاقو

 [رفاولا وزجم]
 دي 3 داعملاب كل لهف 2 دّدّص اهرارمو 1 تأت
 دسألا اهظُحَل سيرف < دّسأ ينب "نم ةاتهم
 اهوَق الو "يد الو امالثق "دّعلا توفت
 ددّعلاو تنيّبلا اهيفو ضم 'نم ”ديصلا اهنتتمت
 دلنّسلاو ”ءاتيثتعلا ال ض (اييبلا ٌروضقلا اهئّبَرو

 4 ادّصق اهلؤح ةيرله -ئتلاو اهدضقب فيكف
 اودُعَب 'نإو انايلحأ حلا لالخ ىشْغت دقو
 5 ُدَمَث الو "سبي ال ء 2 الكألاو ”ءاملا ثْيحب

 اودّرَو ام نزملا ”ضيفو اوعجتتا ام نازحلا ”ضاورف
 ادّمع ملهئايطخف < انهبراضم تّمفر اذإ

 "لتمر انين بيعت انيناك و ككشع نإ مقشر و
- 

 ةلحرو ٠ 330/6خ) ةروهسملا رهف ىبا ضاير فصيو ءايركز ابا جدمي
 ٠ (806 3275 ىناجتلا

 ٠ نزولا لتخيو « تعءان هد

 ٠ نينا ام تارضلا لكل و درس و نم ىفون تنرق ىلا

 1 ٠ ٠ انتبثا ام باوصلا لعلو « داعبلاب ٠» ص
 : ةيرهمسلا حامرلاو . ةكئاشلا راجشالاك اهلوح يه وأ . ةروسكم : دصق

 ' .ةبلصلا

 ٠ هل قام ال ليلق : دمث ءام
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]5 

 تقصو نين اهاتأ

 6 ةيينعت موتلا ام اذإ

 ىقلأ امب تأبع امف
 اهيناعب ْتيننع ولو

0 
 .يدلخ يف 7 لج اهاوه

 تاب "ذم ناب يربصو /
 يدبكاو : حسيصأ تاكو

 رجح اهبلق : اولاقو

 اهتواستق بتجي 'نمو
 دعو نيفألا كييتعاب
 هاتان رت 5 دضفأو

 59 ىلوأ امب د ىلع

 دل يفعل
 ”عفتا6 دا فلا

 ىدنتال

 نم لا بيصم

 -ثَفو

 رحتبلا نأتك

 هب ىدُنه مامإ

 قحلا ماقو

 را

 لا مظتتنا
 1-5 ساه #

 "الدتعم م

 "دمك وتلا ءاشامك
 رار رسياسار

 دهسلا اهب ينبذعي
- 

 دجأ امل تقر الو
- 

 0 م و هامش
 1 و جا 83 . .٠

 ويف ساس 0 1 17

 دّلخلا عووأ ام ايف
 | ت38 راه هع

 دجلاو ربصلا ىنأف

 دك يل سُئيلَو ؟ فليكو

 ديغلا اهميدأ ء'لمو

 ملا ”ءاحأ مر
 ديصتلا اتم 7 خب

 درب اهرغثو

 ه وب سا مع ماما ا
 دفرلا ياتمصح ىتم

 ده ل

 دهتجسم هيلع ءاس

 دس ىوولا كللس اه 4

 اءادسلا تادف ذإ هنت

 دبر هلاوت رتل

 دشرلا قشوتساو ىده
 12 كل الو 11 وزو ّدلُف

 .٠ انتبثا ام باوصلاو "» اهمعت ء ص

 ٠ 2 لح » لمتحيو

 ٠ ليطا ىا
 ٠ « ىلدا ١ : طخلا لمتحي

 ٠ انتبثا ام باوصلاو « دريسلا » : لصالا ىف

 : رزولا

 ٠ جاجوعالا : دوالا

 . مثالاو بيذلاو . ليقثلا لمحلا



 وى 2 ها و 5

 دسئتم شطبلا معسي رسم

 اكن رى 6
 ىلاو نمو ىداع نمل

 ) حبا دل ثيح رادقرو

 لاو ”دشج كالئمألا هل

 ذا هرطم دعب 'ملق
 اهمملا * يلق "هلو

 لا ايحأ ىضترلملا ىيحَيب

 رحلاو ةيمرصت 2-6

 ارقي

 0 مانق ءامشنبإلا نع

 !8هل زنم)17جا ربألا يف !6(و)

 0 هراثآ امأ

 داحس لضتفلا عيرمتج

 13 دفصلاو "دهافصألا هب

 الراب دج رق

 هذه هلوح كتلك

 هرطم رصتلاو انتق
 درزلا ”صمقتتسب وأ 8
 اودَمَه ذإ ”قللتخلا هلت

 دعقلا 2 تاق "دق ب

14 1 

 ساس ه6

 ودب 'ملهو مهرَصْبَأ 0

 اود مسيوقلا نكسر

 اوديتلعا هرم در

 دسسرلا رصاقلا رهو

 5 ”دتقتلا ىَرّشلا دنسأ "نم ن

 ادتحأ هقرخل موتي
 ةحنألا رك نأ لإ
 وو و مه © رم

 «ددج [9 هراصعا اما
 0 5 ا 2

 دسقب اهرون ( عئاصم »
 سه 7

 نيييحم نسحلا اهيفو

 . ةيبرعلا ةريزجلا
 .ةليلذ هوارأ' حابق راغص منغ:دّقنلاو ٠

ِ 3 

 يف عئانص نم 20 كب(سرحو

 بايع سلا اهو

 ٠ ءاطعلا : دفصلا 013

 ىف ناروهشم نالبج : دحاو عطس 14

 انتبثا ام باوصلاو « دقنلا ١» ص )15

 . دقنلا نم لذأ وه : لثملا ىفو

 1 ٠ نزولل ةيرورصض ةدايز 6
 ٠ بساني امي انحلصأ دقو « حس ٠٠ رب ٠٠ الا » ص ىف )1

 ٠ .هلوأآ ١» لمتح : و١ نص ىف مرخ 018

 . ىنعملاو نزولا ميقتسي الو « ةراصع و ص 09

 ٠ ص ىف مرخ 0

145 



]55[ 

221 

)022 

)03 

224 

05 

)026 

22 

)08 

 َنأتك ”لوقعلا ”نئبهاتت

 رهف يبأ » يف موو

 اًحبّرلاو حوورلا ىدَعتت |
 ىمئعتلا ”نيناقفأ

 397 هليل ع

 يماحلا اهّظْق عير
 اهشيع دّغَرو
 اهب تارفلا ب'ذعلا ىرج

 نس

 اًجِرأ اًهتيذ ترجو

 اناالوم لالخ تلخف
 لا ”ملعط هدلَح هتلؤدب و هس

 لا رهظ 25 اه(ن)وتك الؤلو
 آو ”ضيرتقلا ”ضرقنالو
 ندم ا حسبص أو

- 00 . 

 ةقفنم تلاز الف

 اوضهت مهب تضاهت امف

 يضارلا

 «.- ف

 درخ 0 نم
 21 ”دَبألا ةرخا ا

 دسجلاو حورلا "هم ن

 درست ترد ا اذإ

 ”هرغلا اهمامح ”قوشي
 24 دّمَو الو 23 "دْحَّص الف
 دكن "هلو يدك الف

 دسم اهبرت ”لحامف

 ديقحت يهو اًحاص

 ادفت اهئاجرأ ىلع

 دهش اهبرشف ةايحل
 27 ”دركط)ب ”داعو 6 "واسف

 ”دهطافشت بادآلا 8 تنغ
 دتو الو ببس الأ

 ارذدمك ظلك  -ةشن

 اودلح مهل تن تدلخ امو

 نيرخآ ءارسعش نمض رهف ىبال ,اد ركز وبا ةيعدتسي رابالا نبا ناك

 . 5 ص ىناجتلا ةلحر ظنا . هفصو ىف دناضصق اومظنيل

 . فرغ اهب : هحالصإ نكميو.انتيثا ام باوصلا لعلو « ةفرخ نم » ص

 35 ةرجاهلا : ةدخصم ج

 ٠ رحلا دادتشا ىا

 .« اهرك » لمتحيو ص ىف مرخ
 ٠ دانعلا لمتحبو ه دا ٠٠ ل! » ص ىف مرخ

 ئ ٠ قايسلا ىلا بيرق انحيلصت لعلو ص ىف مرخ

 1. تداعو تراص ىا
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 64 م

 5 اضيأ لاقو'

 [ليوطلا]
 دعب اهفلخ "نم ءءامسسأ تمكس امو . 2 ”دلعولا زجني لهو وبْصأ اهدعو ىلإ

 ادّصلا أشنب نأ لولا يف اهتداعو ىونلا يفخت نأ برقلا يف اهتتيجس
 زعت

 #لي مم ل #© <

 دارولا الو !”دارتسمم 1 يحاقألا سيلف ةضور برعتو يناجلا ىلع

 ؟ ادنسألا اهفنكت نالزغلا تناك ىتم .رداوتخ" ”دلسأب ارادخ تفتك دقو
 لا ىلا اهلاهصتت يف هيغانت  اهبابق نود ضيا 2 يضاوملا ُليَلِص

 دمع ىوهلا يف هلثق ديمعل ايف اهّيص لتاقم دمع ىلع ةتباصأ
 6-00-525 مم

 دمجتولا "يرش دقو يلي امب ريشي يتبابص ”دنز ل لفل حادتقمو

 ودعت امر ةنع ةيفر امتلقلانو اكرم فرط ءاقغإلا لإ وعدتتو
 دقعلاو جيلامدلا اهمّلح بلا نم ”ةين ةقافإلا يف يل تدتقعتا اذإ
 4 دنرلاو نابلا هوحن. يباكرب ادح ارض رعبم تبكنو يداولا ضرع نإو

 ”داهعلا ن ٌضَقْن وأ قائيملا رفخ اذإ اًيعار مذ أل يلق هللا ىعر

 5”دخو اهلبس يفو ”دجو ىلتعلاب مهل ملهءاالو يلايتلا يتتدافأ ابتكر و

 نم تايب' ةين'مث دحوتو ٠ هنف تميقا ةرخاف ةبدامو رهف ىبأ فصو

 ٠ 70 ص مزاح ةروصقم حرشو « , 6 ةحفص (ت) ىف ةديصتلا
 ٠ فيحصت وهو « ىنامالا ١» ص

 ٠ فيحصت وعو ؛ ىضارملا » ص
 . رشتنا ىا

 ٠ انتيئا ام باوصلاو « دنزلا » ص

 ٠ عارسالا : دخولا
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 مهياطخ لضفب وأ مهاحج لّضفب
 ةفيلخ َءاعُد ىنْسُحلا ىلإ اوُباَجَأ

 ىدللا ٌمّلْغَم ادب امل مه تا

 اهدعب كئسملاو ٌدّنلاِب اوفلكت ال

 ىَنُملاو ُدْجَملا هّطخت ٌرينع ٌبانَج
 ىدللاو دوججلا هداج ٌريضن ٌضْوَرو
 هُئايغ ٍةَدِج يف (7) اًدُعْص تمن
 لفاقع ٌيئُهو ٍتاماق َسْلْيْحُت
 اهُيْرُع نْسُحلا َيِفاَض اهاسَك ديد

 (10) ٌقئادح دولا ٍتامج (9) ركذُت
 «ٌجيْنَم» بيطلا اه13 يدهن 12 اَهُراَحْسأَف
 لن ملف روصقلا ّمُش ىَلَع فانأ

 هدفي قيضُي ال يناعَملا ُبَِحَر
 ْتلَججلاَف رونا روشلا هْيَدَل ىقالت

 ىك مه اى

 . عطقني ال يذلا قفدتملا ءاملا : دعلا (6

 (6) ٌدِهلا هئاّسحإ َدْعَولا هيلمآ ىفك

 ِدرفلا عقلمملا هنإ اياطّملا اوكبرأ
 دلو كئسيلا وه رهف ينأ بار
 دفّسلاو ُنْميلا ةَلدْلسو هاَصَغ ىقلو

 دْهَعلا عنص ام دعب يلا سيلف
 ُّدَحلا اه داجتما اَمِم ٍدَمَع ىلع

 ُدْلُم الل ٌتاَقليا ال اَهْنَأ ىربم

 دلو ُتْحَلا (8) اهميعنت يف نعم
 دلُخلا الو اهنم ءارهزلا (11) (ال) رهاوز
 دج اهوخت اصلا يدْهَت اهّلاصآو
 ُدِهَنِو روصفلل ًادمبَر ُدِفَت

 ُدْفَو مهلك ضرألا لأ نأ ولو
 ديلا ُملظلا هِتاَحاَس ْنَع َنيراَفَ
 دقت ميساونلاب اَتورُف داكت

 اذه نمو .اهءافرغ « قش » ةياورو « قش »وو « ت » يف اك هانتبثأ ام باوصلاو . « ادوعص » ص 7

 .امبيف ةيناثلا تايبألا ءىدتبت تيبلا
 . « اهتيعنت » قش (8

 .« ركذت » لصألا يلو ء قش , تا ةياور 9

0 

 . اضيأ باوص وهو « اقئادح » قش « ص يلو ء تةياور (0
 ه 159 ةنس ةلجد ءىطاش ىلع يمابعلا روصنملا هانب دادغي رصق : دلخلاو . امهنم ةداهزلا (11
 . قش , تانع حالصالا « هراحسأب » ص (32

 نإ : لهق . خسارف رشع امهبنيب بلح نم يقرشلا لامشلا يف ةعساو قيبك ةنيدم جبنمو « يدبي » قش (13
 * . ةيمالسالا اهروصع لالخ مالعألا نم ريثك ابيف غبت د« هيب نم » هامسو اهانب ىرسك
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 اهلمحب تاقباسلا تاقسابلا نم

 جيئمدو ”دْنقع 14 ناونقلا نم اهيلع

 هرهزو نيمسايلا م كلتف

 الج دق[ !او 15 علطلا ديضن كاذو

 دخلا لجخ ا رع انل حالو

 اًنفض نإو بَل ضيم هل زوجو

 امنأك اهنغ فقانملا" نح دعو

 0 ا الاد

 - ا

 دنت ل سال ني

 اهطسَو ءاملا< رجل ٍبابق يلاوسح

 وسمع 19 بِناذم يف مناك رمو

 دج اهل ناك راجشألا رسلعتت اذإ
 دّضنع الو اهيدل "ديج نكي مل نإو

 وادبت اهكالفأ طسو موجنلا رهزك
 16 ”دضنلاو ُمتَبلا نيعألل هنساحم

 ”ددهنلا ١ تيك يك تامر عناتيو

 رم رْشقلا نم 0 هنت ىلع

 دمر ”قادتح هنانفآ "نم ظجاللت
 'هأؤر ةئاصمخت يشوملا سدنسلا نم

 دقو اهل اًرامج يدبت اهائام اهب

 ”دعج ىرث فوجلا سَ اهُمَمَوُني
 درب هل ٍفيصَملا رتح ىلع ىحتأق

 دعّرلا َلَجْدَج ام لثم 20 اًنييسق جيب

 ع كلامه رتب اًشّح ضاخو

 21 درس ىبلقلا فيهزرلا بضل دق امك
 000 م 06 0 5

 د
 تحبصأف ”الالج وأ "المج تهانت

 ىنملا سرغم نم23 داعسإلا اهب انين

 ىرت الف ميِعّدلا اهيف انل ةباذو
 .ديقانعلا )014

 سا هد 7

 درب اهل رافت نم "نكلو نيجل

 5 اهل ام 'ذإ فاصؤألا ىلع 2 د

 ”يفّرلاو ”هفّررلا اهدا كا حو

 ادجلا هلنّميشو ”الرَه 24 بئاد ىوس

 لمحلاو ناقصطم نالعن هكفك جرخشيب رامثلا لرأ لغنلا علط "015

 ٠ فيحصت وهو « اللر ٠» ص )1

 ٠ هترمح ىف دتشا ىا 08

 : بنذم ج بناذملاو ةيحلا : ميالا (8

 3 عردلا 221

 ٠ فيحصت وهو « ودتت » ص 2

 .رامثإلا لوا نم ودبي ام يأ . 2

 ٠ فيحصت وهو « دصنلا ٠» ص 016

 ٠ ءاملا ليسمو لودجلا

0) 

)04 

 ٠ تفيحصت وهو « داغساإلا ص

 . لقع دعب قمح اذإ ل جرلا باذ
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 ْتعفُش 25 هكاوفلاو ىّتش ُنينافأ
 اهئأك 26 ٌتاقسْؤتْسُم اهْهاَيَط
 ةئرذ فاطلا رمح يكتم "ضعت

 امُييدُت 29 يراوجلاك ٍنافجب ْثنأ
 انأك ربط محل ْنم ىبتشُي امف
 ةراضغ 33 (تايفاض) ٍتادئام ىلع
 اهب 35 رفدزم لك اهولّمَح دقو
 ىرشلا ضراف 33 دنع لع لْجَعو
 امتأك َييظاتلا ٌرْسَي ىّلَجت

 الكئَصُم قاقرلا ٌروقاك يدر
 41 هفيضك انْيْبَأ ام 40 انيبأب الف

 . نزولا مقتسي الو « هكاوف » ص (5

 . تامظنم (6

 . ريسلا يف دتشت لبالا نم ةلفاق يأ 7
 . ليخلا نم ةعامج (8

 . . انتيثأ ام باوصلاو « ىوجلاك » ص (9

 . فيحصت وهو « ءاهط » ص (0

 . ةكرحلا يف ةفخلاو عارمالا : دفحلا (1

 . رسق يأ 2
 . ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز (3
 . انتبلأ ام باوصلاو ص يف ىذغت 4

 دمحلاو ركشلا اهب ايْمَي ةَمِعْطَأب
 دتشت 28 سيدارك ْوَأ 27 ومطت ٌقئاسو
 دقلا رُصْحَي هْنوُد ريدق ٌضْعَبَو
 31 دفحلاو رفخلا اهبأد 30 ٌءاهُط انيلع
 درا 32 ٌرِمحت زا درا ١ امض امو

0 

 36 ودعي اذإ كسلا وهو 5 ىَري

 39 دعولا رتأتسا امف هائدعو 38 ٌذينح

 "نا يتلا تكنو دم قول
 دليلا ةحاّرلا قَباس لب « هّلؤات

 نوكيف « لمتحم » لمحتيو عفدنم : يأانتبلأ ام باوصلا لعلو . هانعم حضتي الو« رفد نم » ص (5
 . « اهوق اصخش اهولمح » ىنعملا

 مرادلا (6

 . دينج لجعب فيضلا ىرق ضرف

 يذلا ودعلا ةدشب روهشملا يدعسلا ةكلسلا نب كيلسلا وه كيلسلاو « وطخلا براقتملا :

 . امالم : اولاق ىرشبلاب ميهاربإ انلسر تءاج دقلو » ىلاعت لاق . ميهاربإ ةنسل ءايح] دهري ٠ ةنس : ص (7

 . (69 : دره) « ذينح لجعب ءاج نأ ثبل امف . مالم لاق

 . جضان يوشم : دينح (8

 . ص يف ممخ (9
 . فيحصت رهو « انيب وأ » ص (0
 ... ميلا مدق امم اكيش اولوانتي مل نيذلا ميهابا فيضك يأ : هفيضك (41



 : .اضيأ لاقو

 ةيرهف ةيصاقح ىلعو|

 اوعمتساف | هراثآ 3

 0 هاضصارو#م متن 2

 هه - 29 2 ىو

 كبارا كن دم كلم

 0 نيفشألل سبل
 5 رفاك يف رفاك نم ىوه مك
 هندّعص "نيم لسنرأ املاط

 الانا ينم ردت اهلك

 هشيَج هاوتحا امل هشأج

 م65

 و

 سلدنالا داحنا ىلع هل اضرحم ءايركز ابا جدمي

 علمرلا]
 1 دكدأ يلعب اًدأو تبهذ

 ةييفملا نق ”ةول- روس
 هتشعلا سبب 2 ّيغلا اوعلخت
 دوسأ وأ ريمحأ "نم 3'لوخ

 ددم "نم ىلعلا تاولمّسلا يف

 «دعسألا لحم اولتتحا ولو

 دتحلم يف دحلم نم ىوطنناو

 يملا كمن يرغب احراج

 6 دبل رخف كنّضلا لاجملا يف

 دلل "نم اقف سرأ كاع

 ٠ ةفطاع نوكت دق واوب اسار حدملاب هئادتبال ةلماك

 5 ةيناطحقلا نم نالهك نم نطبو ةليبق وبأ وهو ء ص ىف مرخ

 1 . : برعلا لئابق مجعم
 ٠ انتبثا ام باوصلاو « ىمعلا » ص

 دخلا : لوخلا
 : بكوك : دعسالا

 : اهامعم ةيناثلا رفاكلا
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 ةديصقلا لعلو *

 رظنا

 . ريبكلا رهنلاو ميظعلا يداولا وأ رحبلا



]62|! 

 ىفقلا َنارسقأ عّراق ىعنو
 نم ضاتعاف هل ٌرصقلا 8 َدُجُن

 ةتياعْنِص ةنتكتلا ىردناو

 يتسلل ضاوم نم شرف وف
 امب ساتلا ع داب هه

 ىغب 10 مولا ٌةيغاط نكي نإ

 هريغ « يرذي ناك ول ذكي م

 ىرت برق نعو دعبلا 2 هَرغ)
 امهؤلم يراوجلا هاش قوس
 اطم نم ىلعم ١ 13 ناحيش 2

 يف حلا ءاول تحت 5 مهقح(ز)
 اَهَفَعاَض ْدَق ْدَق ةعئخجلا ةَرِع

 مقاقلا ىَلَعو

 همؤي يكبيي ٌسوقانلا ٌخَرَص

 نأ ديحوتلاب

 , ةهوشم ةيصق ملغ (7

 . نيز : دمن 8

 . انتبثأ ام باوصلا لعلو فيحصت وهو « دبلا لوأ يف » ص 9
 . ةيسدلب لتحا يذلا « حختافلا يمياخ » دصقي (0

 . هسفنب دجي مل يأ ([1
 . ص يف مريخ (12

 . مزاحلا رويغلا (3

 . ليخلا نم ميركلا (14

 . ص يف مخ (15

 . ص يف مرخ (66
 . فيحصت وهو « ذخالا » ص ([17
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 . ةيهادلاو مظعلا رمالا: ديؤملاو

 7 دَتإا َراذَح دنألا سبل

 ا نيب ةمْيَحلا هشسخ

 ِرَرلا تافباس يف الف
 دّصُق لولو ُهددِع يف

 9 دي ْنِم لوو كاذ نم طخ

 1| ٍدُكَي ْمل ىوه ةاباحم يف
 دي نع دوي رثكلا هيج
 نس لا تاذ دمألاك م

 دولا لسهس ةغبّصلا مُمْدأ

 درسجأ 14 فّرطك هيرجُي رهف
 ديّرُملا 6 عوفر دل وخدم ِدَي

 17 دحألا ُلْهَأ َةّلْذلا ىدراف

2 

 دجلال

 َديََعَفُم ىذأ ثينثتلا ٌدففُي

 دّدَع ّر ٍدَدَع يمهاتتل

 . اراتخلا :روخذملاو



08 

09 

)00 

21 

202 

)03 

 هنتب دن يف "نابْهُرلا ىدتتأقاو

 اًنحادم مكيلإ ىلؤتملا اهيأ
 اربح يعارتي اهنم تربح
 مل يداليمب تع ول

 معن يف مكب لاحلا ترق

 اهب22 ىتغ دقو ضوّرلا فصت

 9 تاقلعملا باحصا 2 ىردماعلا ةعيبر نب ديبل

 دبرأ هيخأ يف 8 ديلب

 ىدؤلسلاب مكادادألم هت
 19(ي)دنأا طسو اهب و ىدنلل

 20 دّبعم يناغأ نع رتخأتت
 21 دّرشلا يفاوقلاب ينتقطلتأ

 درغلا مامحلا عاجس نفضاو

 23(يودمرس زوهلظ يف متيقبو

 . ةروهشم هلاثر يف هتديصقو'. ةقعاص هتقءعص
 .انمةدايز

 ٠ نييومالا دهع ىلع زاجحلاب شيعي ناك روهسم ىب رع ىنغم دبعم
 ٠ 116/14 ج : ىناغالا
 1 انتيثا اه باوصلاو « درمسلا ىفاوقلا ىف » ص

 .انمةدايز
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 دقو همال هأخا ىثر
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 . اضيأ لاقو

26 

 ةدرزم ”دَّنلا 1 موقرم

 ونا ص ع رع

 هل دل فاّفش

 هتملعن "نم هتنجو يف

 رك يئاملظ ءافش هيفي و

 نم ةجنهتلا قادصب نيدَي

 ىريف هادعوم 0

 هلذلعل راذُسلا ميقأو
 ىوه لا 3 يند في مك

 هع م

 نطو يلق يوت ضرب
 هريظاتن اًماسح "لس ام

 [كرادتملا]

 ةادرتجسم 1 ةمقسلا ين

 2 هدسجم دؤوأ ام --
 تا

 ةديقوم يداؤنغب رسمج
 رو يلام ساد

 هدصنقم ةجلهملا داصقإ
 ”دعؤم جن ٍء 2 نأ فنّ م هش

 هادعقيف دلهتملا نوتخ يف
 ءم

 هدرتقت 4 ”لادلاب فِلَص
 لاء

 هادجويف 5 ُهْبَلإ ”شهيو

 هب ,دسهلاب "”نكل

 6 هدهمضرد <كلاتسمر و لإ

 ت ىف ةديصقلا هذه نم تايبا دجوت ٠ هيدلوو ءايركز ابا حدمي

 . 7 - 356/3) 2 (451/2) تامفولا تاوفو (47 46

 2 ١و ةياور

 ٠ دسجلا ىلب "يذلا صيمقلا

 ٠. فيحصت وهو « لذلاب » ص
 . ٠ فيحصت ومعو « ةبلا » ص

 ٠ ص ىف مرخ

 ٠ « موظنم ١» ف ىفو ٠ ص
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 هدهاتل ركختلا يف هنلو

 ًاًّضَح ُهَل ّياَيَع ْتَرَْظَن

 فرت ني ةريلطُخلا يندم

 9 هرم, نسخ ُهاَلَو

 هفلطم ةئوجلا 10 (بورغب) /
3 

 مي هاتّس َراََقأللَر مق

 هكفحأو لْضَوْلِب 12 ىدعضرأ
 13 اًدَفَص ينوي ُضْعفلاو

 هوس نم لؤأ 15 لَ
 الش ىيْنَي سس لبقتو

 هلق لأت ْمَل 16 كَم

 ٌٍركَهُم لاسُي لؤي
 احيببصتل 17 جوا

 اهترضَتِلإ ايلا ةَلهعأو
 ا يت كمل 2
 هيت حت سمتعضاوت هلل داب

 . ف ءاو يف ام انجبثأ دقو « لاجحا » ص 7

 . هلززي يأ (8
 . اوف , او نم حيلصتلاو « هرتاو » ص (9
 « سمشلا :ةنوجلاو .انم ةلمكتلاو ء ر ىوس نيبتي ال ء ص يف مرخ (0
 . بلغ : رمقو . ص يف مريخ ([1

 . « هيلا برقتأو لصولل شطعأ » ىنعملاو ص يف مرخ (2
 . اقاثو (3
 . انم راهظتسا ةلمكتلاو ء ص يف مرخ (4
 . « ال له » ص (15

 . انتبثأ ام باوصلاو « كلمب » ص (16
 تلا اق أ ا» الإ نيبتت ال ص يف مخ (7
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 ُهُددَسي رشلل مُر
 1 كَ را شالا ىبأف

 و م« ماه ل | م م

 هل مصي نم يمصت اقرز

 و كو 7 _
 هد 7 لاجمحألا ٠ ىرثأ

 هدِهْجُيو ُّيْلَحلا 8 هيِضنُي
 53 ب سلا ُ 0

 هد وم ةولسلا ةفوو

 هُدْوَأَت 11 (نصرشلاب ىدؤأ

 ةدحشقلا ئحتاك دف

 ُهدَقَصُم 14 (ّبُحلا) يف انأو

 هدذقٌرُي فلطعتلاب الدب
 هدَحْنُف ةوجبنملا ىقلت

 هك لَسُي لؤنصلاو
 هدمت نوُهَي ٌرْهَدلا

 هدعَأ ماعلا .كولمو '
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 ىري سدفقلا حوُر طقم يف
 الئدحت ةئتئ َعَسْوَأ ْنَم

 هال ٌّقحخلاب 18 تماق

 فَ ىلإ نيآذلاو ىو
 19 ادغ ُناوُدْلا هدقوأ ام

 هتّاصو ُهاَدِع 20 نأك (و)

 هب رافقكلا يديأ ٌتَضِبق

 هجحإرب يذفلل مبلل

 0 تيس حناوجل ٌدِيص

 ةَتّس ترا اذإ هْيَدَلَو

 اًدذَبَأ هفراوع فرع ْنِم

 هلئريسل ظسميقتلا درس
 ايلا "انيس 6
 هنفرغَتم احلا وحن

 هغّيشم بلقلا 23 ُناَحْيَش ِ

 اَذِإ لِيلا يسحولاب يي 3

 هل قتخو رفا تيسمُو

 ةِتاَع ّيلامغأ ىَضْرَأ

 هدماحمب يفادلا 4 م دا/

 . (47 ل 46) ت يف ةيلاتلا ةسمخلا (8

 . تايف أي انتبثأ ام باوصلاو « اذغ » ص (9

 . تنم ةداهزلا (0

 . فيحضت وهو « هلضنا » ص (1

 . فيحصت وهو « ةديصأ » ص (2

 . عاجشلا:عيشملاو « انتبثأ ام باوصلاو « ناحس » ص (3

 1 . ص يف مريخ (4
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 هدَعصَم مخلألا قيوفو

 ةددزس مدعي نأ كعكخ
 ةكلسلفقتي و هد ْلَتَتي

 هُدَدَجُي ّييدلا ىقالت

 هدمْخُي حيو لذقفلا هيفْطُي

 ُهدَدَي حبّتملاو . لق

 هدّصَقُم رفسلا لبطو

 22 هدّيصَأو شّيَجلا ُبوُسْعَي

 هد غو شيسعغلا رضُحَم مضخم

 نسير نت هيفا نأ

 هدوَرقُم نود نو

 هدِهَسُم فريلوملا ُناظَقَي

 هُدُسْوتي 00 عجَه

 ةذتخأ 3 هَ ةمأ ذإ

 ُدِمْنَ يدوهجم نك

 . حئاشلاك مزاحلا :رويغلا :ناحيشلاو



 ىلإ محلا 25 لي لاز ام
 4 ما 0 -

 همرتتُم هلئامخف

 27 اَدَع هِيلإ رغمألا لاَ

 دقو بادال 28 ةقفرح ال

 هيياحمب اًوُْهَر ُتثدلأ

 حك ليتل لات

 هتسديو 29 هلقؤوزل
 هد حك اصقو  ةتسللاترو

 ميلك 31 ىّرعّشلاو ةرفتلاك
 هنسعْمْيَسَم رتل ئلا يف ول اُحَي

 هئقرفُم فري ٌرْضَزلا ام

 اهتَحاصف َباَرغألا ,َبَلَس
5 

 مهل هي قوصطتتلا 33 هبت
 وج سوس حبو سم سعال

 . هيف هعقوأو لئزلا لع هلمح : هلزأ 05
 بكوكلا ىوخأو . انتبثأ ام باوصلاو « هدهعتي » ص (6

 ُهدصِصيو لهجبلا داتعُم
 هدر ريخ ىدنتل

 ' ١ هم هلاواَدَجو

 هلق هاوي بيق

 هك بههَعَتي هاخوتو
 هذه ريق: نيفسسلألا

 هُديْئسيِو هيدْهي انمي
 26 نحول .ىرعفألا اقع

 هك حشا
 كسا :نيححتألا -- مو روم

 م 2 | 8

 دوج دكا كا هيت
 30 هُدِشْنُن أ هكضُتت ام

 هدوم

 50 ْذإ هيفرتسن ةسنيسمت ام

 3 تا يف يرْسَت
 هلسفت قوُشَي ري ييطلك

 1 تا احصل

 هدلْوَم ةَرْهَز 32 يضام يف

 م8 م
 ةدذيتكسع كلذ نم هللو

 رفقأ : دهعملا ىوقأب . رطمب ملف لحأ :
 . انتبثأ ام باوصلا لعلو « ادي ديلا ءارمألا لاط » ص 227

 . رقف يأ 8
 . انتبثأ ام باوصلاو « هتياورل » ص (9

 . يلاتلا تيبلا ليلدب انتبثأ ام باوصلاو . « هدشنتو هكشنت » لمتحي (0
 ,. نامجن (31

 . ةرهز ينب نم يأ : نزولا ميقتسي الو « رهزلا يضام » ص (2

 . رفصالا ساحنلا : ةبشلا (3
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 وضيستو تب بم

 ةسض ىلع هللا ٌتولّص

 هبطُم تيبلا 35 ُيوَدَع

 امُهَءاَتَس 6 نيد كلا رو
 ميلا لييحاللا دسبع ْنَع

 وببأ كاذب دهكتلا ٌّيلوو

 سس ل قرر فرح
 39 ادب حابصإلا ٌقَلف اَذِإف

 دز ل تيا

 34 هددغَمتو اًدْعص ىَمْنُي

 هديحخم حبي اهف
 هدد مم كاللألا َقْوَف

 هدّك- قو هب دقه

 37 (هدحوأو) ديحوتلا دق

 هدللتحُمو ىَرَح هيي

 38 هدر وم لوألا ِءْدَبِل

 سم هش م2 »م م

 يي

 ةددرسكو 240 ا

 لوقي 5 باطخلا نب رمع ىلا مببسن عجري نييصفحلا نأ قبس دقو . دعم ىلاو رضم ىلا بستنا يأ (4

 . ءارعشلاو نيحرؤملا ضعب

 . باطخلا نب رمع دج يدع ىلا ةيسور ا عقلا ناكملا يهو ةودعلا نم (5

 133/5 ىشعألا حبص رظنا) ءاهركز ىنأ دج يتاتنحلا رمع صفح ابأو . باطخلا نب رمع دصقي (6

 دبع نب رمعو باطخملا نب رمع نيرمعلاب دارأ امبرو . شماهلاب 50 مقر ةديصقلا يف ةدراولا عجارملا
 . ريبعتلا اذه نم فراعتملا وه اك « تنبلل هديفح يومألا زيزعلا

 . « هدرفمو » نكميو « قايسلل بسانم انحيلصت لعلو . ض يف مرخ (7

 . ص يف مرخ (8
 . فيحصت وهو « اذب » ص (9

 . ص يف مخ (0

158 



]65[ 

. 67 

 .ءاضيأ لاعقو

 سم اصر ا تاص <

 ادّصقق ًالهتفف رْهدلا 5

 ةبيخ 1 يسمأك يموب يضق ىصقني

 [لمرلا]

 ىدّصلا حرب ىفش ول هيلع ام
 ادصوُم باب عّرأ ادَبأ
 ادلص دن ءانعو

 ادّمك نأ 5 اًنقفان تبت ' مل

 6 ؟ ادب امع ادع ام يرعش تيل
 7 ادّمّس هيف ًادإلا يبطخبو 5596 2

 راه 3

2 

 ىدرلا بلص اهل راض 8 اًبرَض

 ادّوألا ميمي ام هيف رع

 . لصق : تدل وطول يزف فس اب ندع ةوبنلا

 تفلخأ رنامأل يحادتق لاط /

 4 تكدس ذم 3 ”ةوبن اهنم 27

 اهءادب فانم ينالاح دوع

 ين ًبطخ لمحأ "دمر

 ٍةشيع يف ىدّرلا تينمت 0

 اذإ 9 هاقلأ َرْئملعلا ”دّوأ اال

 ٠ هيلع هبضغ ءانثا هفطعتسيو ءابركز ابا حدمب (*)
 ٠ انتبثا ام باوصلا لعلو « ىسناك ١» ص )01

 . انتبثأ ام ام باوصلاو « ها ١ ص )09

3 

 ٠*٠ تمزل 4

 ٠ ىاقثئان » ص 5

 افيحصت وصو ,ادت ام نع اذع ام ٠ ص )6

 : لوقت لشملا ىرجم
 يبأ نب يلع هلئاقو ؛ اذك ىلا

 " السسبع 8

 فيحصت وهو « مساقلا » ص :(9

 يرجي ريبعتلا اذهو .

 اذك نم كعنمام يأ؟ ءادب امع ادع امه

 . لمجلا موي ( ض ) ةحلطل بلاط يبأ
 . هحالصا ىلا دتهن مل بارطضا وهو



 اهئانثأ يف ّرِبَصلا ُتغّلَت ذق
 يدتَك . يناعأ امي . هذه
 نب نأ لإ يحشلا راج الا

 الف  يبسفن اي كلذ ىلعو

 ىضم اني ىضَيِرملا مامإلل
 هففاطغتسما ىلإ َتْدُع ىو
 هيي دس ل تزسكيقلاب كلم

 هِاَبآ ْنَع ٌرَّرخأ امشي
 ىقتي لْوَصِل ره ذلا مق
 اتنب هيدايأ ىَتمنُت ال فيك

 هت نبتت ةبلوةءاحلإ

 هك طل ىأعلا 1-24 كي
 اًدَّرِش ام هب ن كسي ْمَل وأ
 ٌتثدقمه امل ةوعّدلا 14 رشن

 ىْلعلا ُتايأ هي تاَعَي

 ىقكرو اهارذ يف ّيِدَع ْنِم

 ادبأ ٌباسح اهيصُْخُي سْيَل
 ادسمكلا تئسبلو ٍدْفَج َطْرَ

 اذَبك 10 ىظشتو ىظلتت
 11 ادمّثلا دورولا لاح يف ُهْنِم

 ادغ ممقلا مم نإ يسأت

 ادسمخلاأ هيلإ َدْوعلا دجت

 اددؤسلاو للعلا ُهْرَملا زرحُي
 انرحلا: نصياعالا ةارجتألا

 ىدذتَو سأَي َنِئَب ٍلوطِلو

 ادهو اَنْيَع سانلا ىلغأ وهو
 كولا ةابييعو اهتز

 ىدُس ايش ىَرت له لقمأتق
 ادسف ام 13 هب لع مل َوأ

 ادق امل ٌّقَحلا ماقأو

 انس ىف انقل

 ىدعلا اهايارْب 15 ترق (أ) نأ
 6 ادييَه) ْغاَط ُلُك هندي

 . اياظش رياطتت (0
 . هل قام ال ليلقلا ءاملا (11
 . داسفلا هث دحأ ام حلصأ هناطلس نا ىنعملاو .مرخلاو داسفلا :ىأشلا (2

 . نزولا مقتسي الو « هنم » ص (3

 . انعبثأ ام باوصلا لعلو . فيحصت وهو « رسلا » ص (14

 . ىنعملاو نزولل ةيرورض ةداين (5

 . ص يف مرخ 6
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15 

08 

09 

020 
020 

)21 

2 

 ىندلا كالمأ نريص !7ري(س)/
 ريعان و ا 1

 مسهتناويد اه رع هنود

 0 اًمصتلعم » اومّظع !ًذاملتف

 20 هوأش نم . هب قرفلا حض

 ا 2 مل ىلإ ًسْلع 'مكيتاق

 ةعمسل ام بارثعألا يفتقت

 انهك الثمأ لع ل اًضفلا هلو

 م ف مخ
 ٠١ نص ىل مرح

 مصتعملاو ىدابعلا دضتعملا

 ءاسؤرلاب ال ءافلخلاب

 ادبعأ !8(اهي)ف نيدلا رع نيح
 .ادروُم وأ هلماتعي ار داطس
 19 , ادضتعتم ٠ اولّضف !ذامبو
 ادقرفلا 21 يصانست ءايلع داش

 ادَرئمُملا ناك تاَتبشألا مَمَج
 ادوَْش هنع ناريس ٍفاوق ند

 ادجّسَعلا غاصو اوغاص 2داهّبَش
 ادبو ةملجن قافأآلا يف راغ

 ٠ بسانم انييوصت لعلو ٠0٠( ف) ىوس نيبتي الو
 2-0 279) ىسابعلا دضتعملاو (ه 22 218) ىسايعلا مصتعملا دصقب

 ةدشلاو ةوقلاو مزحلاب افرع دقو (ه 9

 . انتبثأ ام باوصلا لعلو « نا ءاش نه ١ ص
 ٠ انتبثا ام يبموصلا لعلو « نا ءاش نم ١» ص
 ٠١ ٠ ىحاضت ٠ لمتحيو 2 دقرفلا ةيصان ىلع ضبقت ىأ

 ٠ اساحن ىا

 ىدع دق نوكي نأ دعبشسنت و ٠

 نراقي ناك ءايركز ابأ نال حدامص ْس

 . فئاوطلا كولمبو



 ه68 .

 5 اضيأ لاق و

 هَ 6 س اص ع

 دهنعلل ةفيلخلا راح تردخت

 يتلايف ”لحلاو دلقتعلا لهأ تئفعنسأو
 عل نيقفاخلا يف نمب !ديشُنم
 ىديل ىلع ةالأولا رص ادستتلعمو

 باجومو 2 اهتمي بيجلم نيف

 اهداقتتاب اريكس ان يجرب يقر

 تضق ةمكح نع هأونجر ام تاجر أسف

 ىهتلا 1 لاب نع ىلا لولتح دنعو

 هبصنب دع ةاباحم ' نعامو

 ىدنهلا ”ةمأ 56-55 آه:ئاديهلا م

 مئاق 4 رهظأب الإ ت ارهظتسا الو

 [ليوضلا]

 1 ا بلا لاحتمأ : تيورف

 دقعلا نم امانلقن ىهبأ اهدلقت

 ةدتشُم يقبل نع : ٠ ةطتشم "لك تفك

2 

 0 فارشلا خذاب يف ٍديتعمب

 دش رلاو يده ا ىلع لوتس ”ةيالو

 هر ىلإ ناوهكلا درَق اهندهيل
 درتسلا مرحلا طسوأ يف اهماكحإب
 دنعسلا رسل ٌرادبإلا كداعسإب

 دللخلا ةنج ىف زوفلا بحل نكلو

 يرش لا يدهم ريغ ىلع

 ىلع ضيف هتدجنل

 دهسملا

 دمجتااو روغلا

 بجو ىف رصتتسملا دمحم دهعلا ةبالو داننسا ةييسائنمب اهأشنا هنأ ودس (*)

 0 , 38 ص نيتلودلا خيرات رظنا ءايركز هيخا توم دعب مه 6
 ! وه 3 مقر طوطخم ٠ ةريمع نبا لئاسر , 392/3 برغملا نايبلا

٠ 88 9 '"" 

 .هلوأ للب هرخآ كردي رطم دعب رطم : دهعلا )1

 ٠ فيطدصت ومهو « اهممب ١ ص )2

 نم ءامسسلا ىف جرب 3(2 ةيعيب رلآ جورملا

 ٠ «© رهظأب » لمتحت 4
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 ىهتنا اهب 5| (ًوُمم)س اهينامأب امس
 ىدعلا ”ةرجاسمام'دق6ْتتدعونإف/ 6

 ”ةره رباتملا فا 8 كك

 ةزيع دادزت ”قدحلا نيد ”مالئعأو

 هيَدَع ىرعي ناندع نم0 لصألا ىلإ

 ٌتلّقَكَن دق ىضتنملاو ىضتر ملا ونه

 ممم تهجلا !5]

 فتَعَف ”كولملا هيلاعم م جبحت

 ار ثيلثنتلا ىلع يضّقيو

 00 ًءاجيه باقْنعأ ىلع 0 1

 12ةراضمخ مهيف رأتثلا لئينل ضوخت

 دّضعلاو رصنلا نم ىوصقلا ةياغلا ىلإ

 دلعولا ةزجشتمم 7 'ءارثمتحلا هئتيارتف
 دّدُملا بضتقلاب حاورألا تفهم امك
 9 دجلا لبقتسم ”دحلا يام ةلودب

 دنهل مراوصلا ىّرتعلت نأ ورغ الو
 دّضتخلاو هللا يف هدا "هني راضم
 0 , .لئهجلا ىلع تّحتأ هلئانو
 نسلأ يلأ تناك نإو ءاتومص

 و رفا ية تلا ةفئاطل

 ديعلا ةلذ يف 'داسقي !!مهديسو

 دلقولا ةمرضم بكسلا ديدحلا ءامب
 ياس

 درج ىلع ابلغ ءارفتخلا بك

 4 با [ نر رفحا[ عار ككاو

 14درولا دتساألاك توملا دروسا ميهل

 دب نم برتحلاةظّلغ يفاهتقرل نكي "مل يشاوح الإ افجف 15 ادب

 ىمللا ةرمس يف ّيطخخلاب فلكيف

 ءرمعلل راصنألا كلايسم نم ٠

 دخلا ةرمخ يف يداها لإ وبصيو

 لا تاذ مالعا مهل تناكو

 ٠ قايسلا بسح انم راهظتسا ةدايزلاو

 ء ص ىف مرخا 85
 5 « تدعو ١» ص )6

 2« نييصفحلا ةبار نول ىلا ةمهم ةراسشاآ 47

 ٠ ايقيرفا فصو رظنا ٠ ىرخا
 ٠ 144/5 ىسعألا حبصو « 1

 اللا» ص 8

 5 فيحصت اهلعلو « دحلا م ص )0

 ٠ ص ىف ضايب 0
 ٠ نوغارا كلم لوالا ىمياخ دصقي هلعل (1

 ٠ ارحب :ىا 2

 . , دنج » لمتحيو نزولل ةيرورض ةدايز (3
 * كلذك درولا ىنععو 2« ءيىررج -ح (4

 5 . فيحصت وهو « اذب ١» ص : 5
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 ا6 اهمقوب ةادعملا نْوَقْلِ مقل نيم .
 ةتاور ب /| ١ ثندَح

 هم 2 رق ف 8

 دمحسي هنأ يحيل اًكينه

 ف ءانب تارا ثئيحب ا

 دنَج نم كل اي هللا دج كئاوأ
 ذهل يللا 1 ”ةهزنسم

 ةفالخلا 17 ياو 0

 0 تماق ل ”دعلل دمع ىلع

 دعت سم ةيملمو صعتسم هل هاجت ةمامإ نم انارأ ”مامإ

 بُجعت يف هدلهتس نم ئجأدلا 19 ”موجلن
 20 (دلهسم) *”نلم "ل هاياعر ”نإو

 ام 1: ةيطاقخ ريس هللا اهللامجشا /
 ١ كيلا قلو حادملا ٍءارْيس 21 ىوس 33

 دفح يف كئالملا لبق هزاجتإل ةامأ كولسلاف اًرمأ مار ىتم

 دق "ىلإ انمإو دليتق ىلإ امَِف اهرسأب رسأل وأ لثتتقل هادسع 23

 در)نم نئاوكلل مهنع "كي ملف ىدّرلا اهكالئمأو سيق ىلع رادأ (24

 داهتسمل اياده الإ هناطلال  اهبرغو دالبلا قش ام هللاتو
 دعا وروعم ”دجلا مكحب اهادجت تا نم هل اميف اًرظن دعأ

3 

 سوا / رع
١ 

 هدوعم ل 3# 0 0 لو :رغ

 23د درو نمو رودصلا ينشب رادص ”نمف

  6”اهرهق ىلا
  (07بنطلا ىعو : ةيخآ عمج : ىخاوالاو .

  )8نيقيو دجو دصق ىلع ٠
  19ص ١» فيحصت وهو 0 موحن 3

 ٠  0لعلو
 ال ء ىوس لوالا ةملكلا نم نيبتي ال ء ص ىف مورخ

20 

 قايسلا ىلا برقا انحيلصت ٠
 نك يف موخ

  02دمحلاو قنوي » ص ٠ انتيثا ام باوصلاو 1

  3ىص ٠ راركت عقي الثل انتيثأ ام باوصلاو.. ديق ٠

  4ص ىف مرخ *
 تداعو تعجر ىأ 2 اردصو اردص هنع تردص مث ءاملا لبالا تدرو

)5 

 ٠ برشلا دعب

104 



 ددصلا خماشلا ةورذ ىلعأب هابلظ  مهيلع . نيّدّتيلاو هيفل 28 تلفكو
 هال ىلا لفل هع مك

 27دلخلاك رئاصبلا ّيمسع اوحبصأ نإو مهكلمل دولح الأ اورصْبأ دّقف

 يدري هشليج اذإ ىدزت 'نأ "نيت ١ ربل ريغ مهباقعأ نم 28 بارغلابو
 29 داعتجلا .اهناورم دعب اًماوي ةئيمأ 2 1”دوقم يهتلاو رمألل تكلم 'لهو

 دلهعلاو ةفالخلا رادقمل ءءافك 'اادهاعو هيَلِإ ادوهلعتم هللا ىقتس

 دْجّملل نيقاطن ىرقتلا يف نّبَمامإ امهنم نيدلاو ايندلل دلو

226 

22 

28 

029 

 ليخلا نم تدفكلاو ٠ ديلا ضبق ةعرس رفاحلا ىذ ودع ىف تفكلا

 ءافلا نكس . كتفلا ىلا اهعارساو اهبثاوت ىف لكمشلا نم تكفل
 5 ةرو رضلل تفك نه ةحوتفملا

 ةملكلاو . ىمعأ وحمو ضرالا تحل شرعي ةوافلاك مضاوقلا نم ناويح

 00 ا ل ا

 ٠ « برقل ابا ١» لمتحي لمتحيو « برغلاب ١» ص

 0 م 132) ةيما ىندإ ءافلخ رخاآ رامحلاب بقلملا ناورم ىا
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 هءاضيأ لاقو

 "نأ ماسي ال "حلا ماّمإ نإ
 اهتمأ داهتجا نع اهدلق

 هئيعس هبيناج 'نم اهطاحو
 ىضترملا ىيحي ريغ ول ”ةفالعخ
 اهنود انفاس "لس هبأر نم

 ىدس دمحأ هةّمأ عدي 'مل 71

 امرت ١ :فرشأ ان:

 ةعيلفو ايون داه نب أم

 0 "ضع ملتطأ ابنك و

 ىتوه وأ ”نكر كلملل هو نإو
 انحاز كراع اعف
 ”دامأ ديدجلا ماعلا "كب ىدهأ

 ىندلاو فينحلا نيدلا رهظتساو

 [ر-جرلا]
 - ه

 ادروُيو ةقيقح نع ٌردْصَي
 اا ار ولا

 انيمم اهلو اديغم اهب
 ادعق اًمايق مار اهكبعب

 ادّنهُم 'نكي 'مل نأ هَرِض ام

 ادّمحلم اهدهتعل ىضتا ثيح

 ادلوو ادلاو تاخحلاصلا ىف

 1١ ادب ذإ وتلا تالامك ودبت

 اًرمق هاروتف
 ادضعو دعاس ”هاكرادت

 ادقّرقو

 6. ا ص و

 ادفني نأ هرمع « ارخف تئنه

 ذل ىدّتهلل هب دب نيب

 2 م 007

 ىدهلاو ءاضملا هاريهظ نمب

 ةححلا ىذ نم 12 ىف كلذو رصنتسملا دمحمل دهعلا ةيالو ةببسانمب اهأيششنا (*)
 نم 15 "4 ةحفنص ١ ةديصفلا هذح نم ةعطق ىف درو امك ٠ ه6

 دجوي مل ام ةديصقلا هذه ىلا انفضاو اهنم رركملا انفذح دقو ٠ (ناريدلا
 2 كانمم درو امم اهدف

 . تاببالا رخآ ىلا جو.ص نم ةدايز 1
 ٠ انتبثا ام باوصلا لعلو « رسع ١» ص (2'
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 هنأك 2 د(تررفلا قا رقر لك نم/ ١

 هنلاخَت نانشلا نلَذ 5 فئهتمو
 سا

 اودرمت نيزذلا ”ةربابجلا مسق

 هوانغ نْئيأو 6 ةنيناغ ”ىلبا نيأ

 انقل نقر لو تكسو

 [لءاكلا]

 4 ادرج هنع 'دمغلا ام اذإ ء 3 يهن
 أد رسم هيبئاج قري درسلا يف

 |درمم قامشلا حرص [

 انحف حتبصأو الإ ”دحللم ال

 ادكذو 7 حاير ينب حاير تدغو
 ن ل 7

 هيقانم رهز

02 

03 

04 

(5 

(66 

 7١و 6١ج .اون ٠ ه6 1

 سماع 3 لا 5-5

 ادع وسم وأ ادعاو لإ هاقلت "نأ ”ةايلع تنأ

 لصألا نم 0 ةحفص ىف تاسألا هذه تدرو ثيح ٠ انم ةدايز

 نوكيف كلذك لصالا يف نوكت دقر ةقباسلا ةعطقلاب ةلوصوم
 . قس امب اهطابترا عئامي ال ةيناثلا ةيادبو 0 لماكلا 0 ىلوالا رجب

 75 274 ص يف ةلوصفم تدرو ةعطقلا نوكل- لصفلا تلضف نكلو

 ةمث نوكي كلذلو ةياجب ةيالوب هذحهمو دهعلا ةيالوب ةفاخ عر
 هذه مضب هخسان وأ ناويدلا عماج ماقو نسبنديصقلا يف عاتسم

 .قايسلاو عوضومل 0

 .هملكلا طبسو يف مرخ :

 ا

0 
 .ةملكلا ل لوأ يف مرج :

 لاسرإ ناكو . نيدحوملا مكس ا اوناك ةينامغف ون

 لاول ابل وع ع ردم سلا لوا تنور ديلا يخل ا
 اع رظنا ) عع م31 يفوت يذلا دل ىلع ل او ا

 . عمجارم نم ه هركذ اسمو . نانعل نيدحوملاو نيطبارملا رصع

 . 138 ص هنيبلا هلدالا [ن1- 01
 ىو ةيناثلاو طسوألا برغملاب ىلوالا داع ارح واخت
 ىمالسالا برغم لا تا ل دامهل ناكو . بازل

 كارد دل ويس عجل ارت ١ أ دعم ريما طإل 0

 نم مهفقوم رظناو 2« منو 2« عمه © 586 * 21
 لداجآو . 608 « 117 « 85/6 م رظنا ةبغز نعو . 632/6 خخ رصنتاسلا
 .(رقصلا : يلدجألاو نىدجأ عمج
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 الاسستم ممجبنلاب الإ ضْرأ ْمَل
 (8) ىلعلا بَلَط يف هيلإ ُتْلَحَر ينإ
 9 ءانسإ ٍةّيرغ لُك ُكتْيَوََو
 10 ةهذُعو ةراضئ دارملا َءّلِم
 يسستلا راتسلاب راضخإلل ياَرْشُب

 اهتمَب ام يلا فّرشلا ٌةَياغ يه
 ٌددَْعَتُم هئاسخإ اًدحا اب

 اًديشار تبهاوملاو ٌبداسلكلا لصو

 لألا دِيّصلا كئاسأ ىلإ ةهغاو

 اهّيوغن تددس دق « ةياجي 0 يذم

 ادَح ام ةّدلقعَسلل يب ادع ان

 انسيس ةزذ ىف ادستتع نيكأل

 ادسملا َميحّصلا كئدحأ عملاق

 ادروسملو هئافُغ داملا د جي

 ىدرلا ىتح اهرمأ ةّرعب ثراد

 ىد“ الب ُءهاحجَرلا هَدِمْصيف دم

 اد دوألا كولُملا يف اياعّرلل ْمُد

 ادرس“ كاهل هب مشت اميف

 ادلؤم او ءاط َنيح ٌءانس اولاط
 ادت نوما يهني فراسبتم

 ادب نإ اَُهَْبَو رياك ء ىمَح نإ ابْلَق ثيللك ء ابع نإ اَمَك يملك

 ابِجْنُم ٌملابَملا هوو ْمْلْباَ

 ٍةَرهِإب ريغألا ادذمحُم صصخأو

 ىدفلا اوناز مهو هلوخ] ناز وُه

 مهضور ةرهزو ٌمسهَتدالَف ىطُسو
 .بدممحم ريمألا يالول هج

 هاهأو نامألا ل دلخاو /

 . فيحصت وهو « نع ال » ص 8
 . ص ل ميخ (9
 . فيحصت 2 وهو « ةبودع » ص (0

 ادحجم ٌنطاوملا كلللو مهب

 11 ادمصُم بكاوكلا قوف ب. قري
 ادولججبم ديصقلا ُتْيَب هناك

 ادّلفو َميسَجلا يسبح ْنَم ٌقحَأو
 12 ادتئحخم يبل يضر هب ادْهَع

 ادلْمو موُدَت نأ منُهججو ايم

 . ةياجج ةيالو هللا دبع ابأ رصنتسملا ىَلو ءايركز ابأ نأ ىلع لدت تايبألا هذه (11

 . افوأ يف ةديصقلا باصأ اعايض نأ ىلع لدي امث دعب دهعلا للوت نكي مل ادمحم نأ ليلد تيبلا اذه 12

1658 



1( 

 ضر

(3 

4 

(0 

- 71 

 ءاسضيأ لاقو

 دوجسلاب كانت تلباَق

 امادْع ةايحلال ادجأ ملو

 ّينامألاو نئمأألا لصو دق

 بوبض يف ليف ناك دف

 يلومسخ 3 نم ا

 يراوشلا نم يروهُظ اذه

 يدّنع ديعولل ”ةدشحو ال

 ا"ديعم ىلعلا يف اًئدْبْم اب
 ىمهانت 'نإو دم 5 يأب

 اياطخلا تغا و

 را اهأشنا

 [طيسبلا علخم]

 ةوُيصسو ةسفطلع نيم هلل

 !(يردوجو ىضررلا دوجو يفو
 3 هودصلاو ةافاجملا : دعب

 رع يف مويلا انأ اهف
 دومسخ يف وفهلال تنكو

 ةوتمنهلا نم. يروشت ا اذَو

 دوعولاس سئألا 4 اهتحازأ
 دييغملا

 ديمتحلا كعنُم ىلع يأ
 ٍءىدنبْملاب ت'دبأ

 6 ديمعلا ةداع نم كلثو

 ءه 646 ةنسس ىحضالا ديع ليبق وأ ناضمر ىف ٠ هنع وفعلا رث

 2.260 259 ةحفص باتكلا باتعأ ىف ةديصقلا

 . ع ١ نم ةدايزلا

 . عا ةياور

 هدحو رطشلا اذه بتك ىئثماهلا ىفو.

 .٠ نعم عا

 ٠ انتبلأ ام باوصلاو . دودقلاو تارداصملا دعب ٠ ص ىنو
 « ةملع نم هؤاطعا امناكف »

 ٠ عا نم حيلصتلاو ء اهجازا ٠» ص

 .ديسلا : ديمعلا
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 دييبعلا نع يلاوسلا حفص ديعب الو 6-0 دو

 ؟ ديزم يف رمت كلذو يزاجر نم "سابا ضي فنبأ

 ؟ نتيتلا ”كرثمأ ىلإ 7 ىوأ "يبقش ىرولا يف و عىرما يأ

 لاا م

 8 (يرديع ٌرتغألا كاضر ”مْوَني ؟ اهيلّتْجأ ديعلا ةرغ ام

 ٠ « ىواي ده عا 7

 ٠ عاا نم ةدايزلا 8
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 .اهعدوأ اممهو

 5 ره وع

 دمحم ريمألا بلطتخلا نم ٌراجأ
 ةراشبلاب يننتنأ 0

 ب

 ىضّرلا نم ديزملا ركشلاب تلم

 2اهءادأ اًنيح تدمْهأ اما فئاظو

 3 ”هرابتنعا تاثداحلا ينافك ”مامسه / [70(

 يصلخت يف هل "الإ 5 ”ةثم الف
 ىتدتهلاو ةمامإلل اًنعْرَف م نمو

 امّدك 6 عئارسشلا دودارم يق زر

 يتلا اهلتفربح بادآلا نم يبيصتن

 * دمحم ريمالا ىعاسم حاجن كعب هنع وفعلا دنع اهأشكنا 2

 هلوقب ةردصم (262-261)

 [ليوطلا]
 انتيحاو 0 هالوأ امب تْملقَف
 هللا ريشبتلا يفد ٠ تادجتس

 غلا مويلاو ١ 'نسآلا ئدوهش" نضعب و

 ديعلقمو ”ميقس اهنم يل 4 نع دقو

 8 الو ماركا هيعاسم نا
 سه وو

 و دِجم ضغغلا هان ”نإف

 ا

 همسي تاب 'نّمل راج اهب تيبقش

 عا ىف ةديصقلا

 ؛مامتلا هثملو 8 ماتخلا ةكسم هتلعح ام اذهو» :

 ٠ انه اهريدصت نم مهفي امك ةلاسر نمض ناويدلا ىف اهلعلو

 . « باتكلا اا ا يالا اهنمو

 1 لاو ا ع )1

 «٠ عا نم حيذصتلاو « اه اذا ١» ص )2

 ٠ « هؤانتعاد» عا )3

 9 نعذيبو » ىرخا ةخسن ىف عا )4

 . عا نه حيمللصتلاو « هنه ١ ص 6

 . ءاملا دروه ىهو ةعيرش عمج



 دّمْرأو عاعع ةاسإو ينأتك اتينا يود لك ظل ةظحللو
 ءءدو سارت ىو هدم سمك
 درصف يبرشو يبرش نم هفرو قرفسم يلمشو : يلمش نم عمجف

 ننام ا ©

 هرومو تاححلاصلا يف ٌردْضَم هل اًمعْتم لاز امو ايقبلاب حّرصو
 0 *ناتعف اهنم يتعلم قرف يف ؛ اهيلإ ىقلأ رم تاكو

 0 نيبنذملا ع ملعنو هلجتب 0 اهيف تعفشتن ةيققت
- - 
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 59 ءاقنأ 4

 [طيسبلا عّلخم] م
 مه + )ل ا

 ا ل تاطخأ تأطخأ 'دوعسلا كل تتناد قالون
 : و ىلا 4 - -

 نر 0 ع 0 ,مامإ ةلإ اسيفس يل "نك
 ديبتعلا ًاطمخأ اذإ وفعت 2يلاوملاو وفعلا هناداتع

74 . 

 : ٠ .هناوخإ ضعب ىلإ ةلاسر اهنمضو لاقو
 [ليوطلا]

 هرولا ريثعلاو كنبحلا مان نمو دّرولا نع عيبرلا رَمْفا امك مالس

 دعو الو ءاقل "نم ركذ ريبغ ىل 1ع ةعيطقق بغ هاوهتإ نم دواز

 يدبت ام فهض هبتح نم اشحلا "نكت يذلا نسحلا يبأ 1 ىو هب صخأ

 نمو وناد نم لاح لك ىلع هركذب داؤنفلا رومعم ةيحت
 ع و

 لع ”ليخ لك ظفاحي مل اذإ اتت يتلا دوهّلعلا يلع ىلع ”ميقُم

 ةديصقلا نم تسسبلو ٠ 25, عا ىف ةديدصصقلا ٠ دمحم ريمالاب ةشتسم

 ىرخا ةديبصق نم ةمطق اهلملو . ناويدلا عماج مالك مهوب انك ةقباشلا
 + ام 2

 ٠ ىنجاطرقلا مزاح ةديتجلا ونا ةلعل

 ٠ انتبثا اه باوصلا لعلو « ىاوثم ٠ ص
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 : ةهايص يف .هلاق اممو /

 واو لال ل «هاسا شرح -

 هداؤفو هنامثشج نم لاح ام

 ام 1 0 5
 هعوجسصه ثيحف هب مارغلا يرغ

 أ ةعول "نم تمارضتف

 هعوسد ةداهيلا برص امتأك و

 هبيحتب ةراقلم "نيم ُك اًهاو

 همام قوُئشسملا ضأوزرلا 3 حاترسب

 - ا
 هدا قوشنت نيب تيس

 ىركلا جلخ ىل لع هدعْسمي ”ملجتلاو

 عاب حفلا 4«ريكشتي هلام و

 هراتسج ربع مام رعت

 ىبقلاب ةادوملا هل بوشت تدغو
 بام اس

 هليلغو « هسفنا ”ةَباصإ 5 ترجح

 افا
 هسسافن

 تشاربلا

 نإ .ء هلو ان ؛ ”هنأل رس دّقلوأ

 هأرا دسمف ىوهلا ىلع هولذعت ال

 . قوسشلا جايتها 1

 ٠ رطملا لوا 3

 ٠ انتبثا ام باوصلاو « حاترت » ص )03

 [لماكلا]

 1 هداوجو هلوحلت هيف ثاع دق

 ”هاداهلس متف ىونهتي انأ لبق نيم
 ةادامآ ةرسح يف تمرصتو

 هداهم داحقلا ”هلاوش امنأكو

 'مدارفإ هلمس مَمِْجَي ناك وَ
 هداؤف قوفتخلا قربل ”نيحيو
 'هاداستنعي قرأت نيبو انعَلَو
 هداعسإ ىونهلا يف ةواقغلا نمو

 دو جدلا هنف رعي كانهو

 ماداسح هب ىرشتلا ِتلاطأف
 هدادوو هأافتص حسيرصلا وهو

 هداهشأ ' هلليوعو 3 6 هتبنأو

 هداهلشمتس ااهتاظحل نع' مح
 ماسوعت مم ل

 هدارم باط ثيح ءار ذسع هافكو

 .٠ هقرهي ٠ بسائيل انتبثا ام باوصلا لعلو « هركبي » ص (4

 ةباصاب تدرفت يأ . انتبثا ام باوصلا لعلو « ةباصل ترجح ١» ص )5

 . ةسفن

 . فيحصت ووهو « هليلأو ١» ص 6

114 



176 

 هدف ةرشع سمخ نبا وهو هلاق اممو

 ا تيلفأ ر صخلا ضقلا فيقوم "كسا ىونهلا ي يف يب مهتأ

 دف 56 امم داكي اًبضق ابصلا هئم 8

 ٌدّمكُما!| :هرجه نم]بلقلاويدل دير ىركلاو 1 دان

 'دهسمملا رظاتنا ةةولفغو ىنسعملا تنادتملا تةيلعتب اني
 دي نع تذخأ دق ام نكد نب يداؤلف زوي ١ به هللاب /

 دقي لامجلا لسأ ٌءاول هيلع. "نم 1

77 

 : .ةيسنلب بادن يف لاق و

 ا"لؤه تا 'امترف او دمت 2 3 0 5

 ةءازك مكاو يف ل ”لّعَتج

 0 مارغا ينح 7 نأ أد

 ؤكشلا َركَذ 21 تف انتك
 وع

 قراب اذإو
 ه ا رخ 7 2010

 5 يف قلأت

 [ فيفخلا]

 ىادمت 12: ةرسل ”مادهختم
 ادري مقا "كارم فب سنتكاو

 ادب هيفاخ ءادنإ نم دجب 5
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 ادنيم ةناعادا هللا تفااو

 نانا هيقان سلو
 يل دج
 انشنيع رهادلا عج شب له يرعش تيل

 يبذل - و

 نم ةضورل الاجمو

 غلا نسج ثلا لزافت اثك فيخ

 اذ ”نتفلا قتادتحا ةعانكو
3-3 

 و 22 7-6 نم لْيَل تْحَت

2 

 يكحت رادبلا بناجب ايرشلاو

 لل

 - سلو
 1 د )1

 ٠ اندبنا اه

 1 هال (2

 ) يسغبنب " ص )0

 م ىف نأسادصتم نانملكلا (4

176 

 هم ]#

 ميسنل

 هو 3-3 يم # و ا وع 9 دج

ا نهي تمرح ىلا دين
 

 ا"دنو انكم حاتفتلا اهارث ت

 ادي ناك هنأ 0 بيلا ديت
 اًدرم اهيف دارملل 3 ىغتنبت

 ادق سآلا رصلهتو اًنوفدج ٌض

 ادضن رهازألا دف امك ب

 و ا

 دقو بابشلا 4 ةّغيص نم طق
 هع وه

 ادح ”مطتتل تأموأ ”ةحار

 باوصلا لعلو « ىعم داك » ةيناثلاو « لعيقدت نودب « ىلزالا ةح

 03 32 528 . م

 ٠ « فيطلا م, نوت نا نكميو ند ىع
' 1 1 
 . انتيتاام باوصلا لعو

 .ء 2 ةغيص م لدب « ةغبمص » لمتحتو ٠ ص
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 هااضيأ لاقو
 [رفاولا]

 ”ديسي نمغ هنأك لظف.. .٠ ديمعلا ”نح ةناطوأ لإ

 يدا رهو هوا رف تادف ”-ناتفا نك 2 ةماز طقس
 ”ديمح يضاملا اه دهع:دهاعم هيلع تأ ليلا مار ولو

. 

 اضيأ لاقو / 014١
 [حرسنملا]

 50 الو ىنضلا هارب نم سس هل ايه ضقللا تفاخو

 ”دحأ همهنب نعي سيل ام 2 هتحفص قوف مقسلا دب تطخ
 وأ طاسو رع سلا ل سعاسرف# 3 أ ول لا ال ءاوو ف قع
 دوق الو هلتق يف ذخزؤت ةيد الف ىرهلا ليتق اذه

 *(  هنطو ىلا قايتشالا ىف ٠

177 



 س80 .

 «مورلا دالبب وهو لاقو
 اذسلا] ! ١ 1

 مم س ١ مم بص ه8 جة رسل سا مس خش انامل سورس 2

 دلج الو رص الو ارق لو سل ىلا د

 دمألا ىفنا امل انل ابرح د داعيف دمأ ىل !! املس انل ”نامزلا ناك
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 [لسمرلا] 1
 انازووركلا لف لكل جر ا ينول يب عضتي ال ةاسإا اس 3 ةهاسواس "ير

 ىدانو يدادضأ نود ىل رناعدف ىوهلا ىنامسكب رعشلا رعش

 ادافتسمع ةالمأ يثنع اوف 5520 فو عرفلا ا

 اداوُّسسلا تّريَّخت ام اذهلف ىتغبص 1(نمز ”همدخأ ام غبص

82 - 

 : اضيأ لاقو
3# 

 [كرادتملا]

 دبعأ مهو كوللا تمدح هاف يبا ”داشرلا تمرح
 و 0

 كدسع 0 تبغر ”دهَق ادإ تْكج "مهل ينابغَر يفو

 ىف تدرو ٠ ه 626 ةنس ىراصنلا ىلا ديز ىبا عم هلاجتلا دنع امهلاق (*
 لوقد ةردصم « لايروكسا 530 مقر طوطخم) 8 ةقرو 0 ركفلا رعاوز.

 هجورخ دنع ةيسسنلس هباحصا ضعب بطاخي 0 ما فار احا

 .٠ « ديز ىبأ عم اهنم

 .٠ نزولل ةيرورض ةدايز 1

1/18 
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 [لسيوطلا] يدوب تارتوإ
 ”وورعت ام ”سئنب ”لاوط نامأ

 'دونجأ نيندلاب كايثاد ىلع تننأو
 طلوع ذلا ل و نعال اهو

 "رجم ثنأو اينأدلا ىلإ تجر

]75[ 

 ةريصقق ةايح يف الهج كاراّصُنق

 يارا نانا هاتي رت
 تادعرأو ايانملا اهيف 2 5
 امنإ كتنإف اينأدلا نم درجت

 ضعب انغضا امك اهراركتل اهانفذح دقو 69 ةديصق نم ةعطق تدرر انه )
 ٠ اهنم اهولخل ةديصقلا كلتل اهتايبا

 1 ٠. « ىف ه اهلعل )1

179 
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 .مهحدمي اضيأ لالقو
 علماكلا] ١

 اذادجو ةواذج ىبق سيل وأ  اذامه ىنم ”لاذععلا موري اذامأ

 ١١ نم وللا يف كذايبع اولاق

 اهظاسللأ تدّودع ةاهم ىبأب

 اهصينَقق حالسلا يكاشلاو

 ادهان اي دفف ادم 1 'لقتعت "نإ

 ل ل ا
 ايدل وفج يلع تلش: اف ”ةالوف

 ذفاوتب اهلانق بئاجتعلا نمو

 اهرتتت ىف ام. ءاهتفلاو كما

 !ذانيع هن رانعأ يرزلا تلق

 ذا 1 "ويظن انف ةوبألا ضسرف

 اذاتخألا اهلالاد ذيخأ تدلعج

 2 اذال ايمشَوَف اعرد. ليست وأ

 اذالفأ هذ املا داؤمفلا كرت

 6 ص اش 9

 3 اذاَذَك و ”هلطمتأ 1[ 5

 اذان لأ 4 ايراد هب ىرتتأ

 سيمخلا مود كلذو ديعلا ةبالو ىمحب ىبا ةلوت ةيسانمب ءاب ركز ابا حدمي شي

 . 620/6 خ . ايشماعو 54 ص ةئيبلا ةلدالا رظنا .ه 638 بحر 2

 . هقاسو هباكر نيب هعضو احمر لقتعا )01

 نسل بولا داو )2

 .٠ مهلا شبير - ةذَق 2ع )3

 اهيلا كسملا لمحي ناك قوس اهب نيرحبلاب ةضرف «نيراد 4 ١»
 : ىراد اهيلإ ةهيسنلاو . دنهلا نم

0-506 
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 ىجدلا فادس تلجناف تلجت 5 ”سم(ش) | 6
 اذاوملاجا اهرول نع تذّوللجاو

 آه دعب داوسلا رقت ىلع 6 ىأنبت

 انيفرتش لح# ناوب "نم بعشلاب
 مام

 ةلجدو تارثفلل اًراحب تادرر

 .ن

 م لاول

 7 اذايقو ل ىمشت بأ ني رتسمك

 اذادغتب "نم خركلاب ايلعو

 9 اذاخإ «ةالفلأب ”ءاضأ تفجو

 2 قاؤهلا نم اذولأ اهبو ها "رج 'متل *ن

 11 اذالّم ريمألا ىْحَي وبأ ىفكتف

 وقم '”نكلو اهب بيستلا ذل

 هيئاعبو هيئلحي كيتي "كلم
 ب .ةمامإلا ىلإ 13(ه)ةمادق "دق

 اًيراضم زوجي ال نكل بضتعلاك

 ١ رفا وج ةانسعلا ىلإ ةافسعلا زاح

 ذاولجالاو . ص ىف مرخ 5
 .«ىلبنه ص (.6

 . ناورش ونأ ىرسك وبأوه (7
 سراف ضرأب ليمج عضوم ناّوب بعش 6

 مهيلوتت

 اذاذلعسا

 انام 12 | رضاحت اًنسيق

 اذانْفأ ”ةتمئأ ناملا اوُنناَرز

 اذاذَر بوصي الا4(نكل) نزملاك
 اذاَقثنإلاو ءارثإلا '

 عل وثب هحيدمب

 3 عارسالاو باهذلا :

 ءارخفنا : ىأ

 رظنا . اهرهشأ كاذ نكلو « مسالا اذهب فرعن ةثالث عضاوم كانهو

 . اكلم سبل مامالا اهكيطعي وأ كسفنل اهزوحت ضرا : ذاخإلا و
 .انتبتاام باوصلاو « رجن » ص 210

 .اقيحصت ومحو« اذام » ص (1|

 نانس نب مصاع نب سيق ىنعي (2

 ءليتق هل دلوب هربنا اهدنع عمرضاحل وو :ةياوق

 لبج نب ذاعم اضيأ ىنعيو .

 دهع ىلع نآارقلا عمج نمم ومهو .

 يفو اللول ا

 , هتيرعاشو
 2 هنصق

 1220/1 « لاثمألا عسمجم » رظنا

 ةياحصلا نب ةهملعب * لا

 ا ل

 ةهملحو ةتييسورفب فرع يرقتنملا
 ىلا انه ريشيو .٠

 . نزول 0 ةدايز ([3
 .ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز (4
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 ٠ ّ- و -

 ةريسمو هريصت تاحلاصا
 ميسم

 مر 16 ربانملا اهتفطاعم ترها

 هئاطلس , ىلإ 17 ةرقردو راجعا م

 هب ىدوأ يذلاو ةفالخلا اور

 :ة ةوونشم ىبلاو ”تسألا يرق

 هزاشغ نْيأو ةيناغ

 هداتعو هان
 "نبا نْيأ

 هداسف دآو ىذآ

 ىغولا نارقأ ربي وهو 20 هاحيو
 ةراتخاف ىضترملا مامإلا امأ
 ةبانغ بلاط ءاراج ذإ هاجرو

 0 ةبالو نم نّفتأو يضف
 ت9 ص ل

 ا"دشسهم هم ”قحلا رصّتل اضتنو / ١

 اهب اًقرط ىلسعلا ماومأ ةداَرو

 0 وسخ صافح يسبأ يبنبأ

 رعت نأ مكتناديع تيماعو
0 

 0 ةيقيريفإب ”تادش

 : بنهأ نم باذهإلا 5
 5 ناريطلاو 1

 . افيحصت وهو «ربانمللا» ص 6
 . كالهلا ىلع فرمشم (17

 . نيرخآلا عرصي ايوق ابلاغ 8
 . دولا ىف قدصي ال نمو قفانملا ؛ذالملا (9

 15 اذابهإلاو باذْممإلا دنْسَتْسَي
 اذافنو ”ةماهش توتي ىتفب
 18 اذاثتو هنامزل ادغ لإ

 اذاةفش اوحيطأو فالخلا لْمأ

 19 اذاالم هئاصتتساب ذال نم

 اذ الو دوجولا ”سوسمحسم كاذ ال
 ىذآو هنم دآ ام ىرولا ىفكف

 اذاذَت هل اًفقايس هاحَمف

 21 اذاحو هيدل ”الاح ىضترا امل

 ىذاح وأ اهكارادإ ىف هاواس

 اذاتتفثإلاوب ءاصضمإلا هنرتك اف
 22 ذاذه ىدّراا فرص ىدعلا يقسي

 ًاذاذل كانه ”ةبرشأ "نأكت
 اذانفإ 'ىلكب اينأدلا تتذقأو
 اذادري يني وأ كمرب لآ ىف

 اذاعمو احلم 19 'يلكشتقطلم ”ةطصا امل

 يشملا يف عارنسإلا

 . لاح انه وهو
 ىأ «هماحنأ» نسق قايسلاو ىنعملا لعاو « ىنعم ا اهعم ميقتسي ال «ماحب ود 020

 . هيلا لامو هدصق

 .ةيسورف يأ: ىذاحو (1

 .اأاعاطق ىأ 22
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 5 9 ع همه م 0 01 لا

 يِذ "لك اهنيبناتج "ندع 'مست درتطو

 24 بذاجب ”ىحأ 23اًضاقْفق ثيللاو

 ىلألا ةباغألا رسكذ متيسنأ

 مهب . مهرزأ هللا دسيبع ونيو

 27 امأب ّلئابقلا بلس مكلاقإ
 نأ نود ةتبسب تفاو مدوعسو
 ةدعص متلمح امو حوقتفلا ينأت

 اهقرم هتسيرف ثيالا ضفضق (53
 .ةقانلا (24

 . هديسو يديشحالا اروفاكو نييمطافلا دصقي (6

 . ريكتلاو سفنلاب رخفلاو وأبلا (7
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 هاش م مه ع ١ -ِ 5 موس

 ىذاهتو ابهذيد ىداهت ىوعد

 25 اذالأن] اضتغلا بتذ "ندم هيمْحَي

 اذاوسسحتسا اسهفارطأ ىلع اوسبلغ
 (26) اذاتسألاو ديشخإلا اوبراح ذإ

 اذففألاو نوفا نولضبلا اسكر

 اذاذغالاو لاقرإلا ومشجتت

 اذالوف متدرج الوم ايف

 اذه لقتلا فرشلا وه اذه



 ءارلا ثرع
55 . 

 : ههنع هللا ناورضر هحدمي امفبأ لاقو
 (لسرلا]

 ارادطي نأ هدرو يف اًنمآ ارحبألا موي رثحبلا ربع
 ١ رفع ميدل ةييعلا فلأ امب ءارضخن ةّجللا ىطتماو

 ارشبتاسم اًنكحاض مهيحتْشي  ًاسباع امْهَج لؤهلا ردَّص ضاخ
 ارسطاخألا هنع ز م ىلع ىوصتقلا ةياغلل امسو

 ارسفظي نأ رح رلبصلا وبخأو اهب رئبَصلا هرفظأ "ةرثأ
 ىَركلا ٍتاذَلو ضفخلا "شيع ةلزتلعم اًمزتعم "ل

 ارتف ام ىتف هلم ىرتف ىنولا ضفر ىلع ًاالوبجم دج

 روس د الفلا ٠ هنم 1 ترألُسأ / 178

 ارمض ىتادعلاك يراوجتل

 ست الو هيقرت ىف م

 اربَصلا قاذو دئهشلا مط تلوح 2 هئيتلاح يف ابن
 5 اربيلغ وأ رمع نه ىضم ام 4 ايجوم ى رماوطلاو 3يماوملل 2 + ا 2.

 كللؤو © سرت ىلا هكرط ىف ةباحس نييعتكلا ىلا" ةثاحتلا فع اعاستأ +
 . ةياجب ريمأو ءايركز يبا ديع يلو ىبحي ابا ا حدمي . ه 636 رخاوأ

 : اهلعل « ةروشلاو البق عج :البفلاو ٠ هنم تقبأ يأ . نص يف مرخ 1
 ينفايفلا ءاطتماو ةرحهلاب تطنترا تانقح 1 هك كا ةهرولسس

 .راحبلاو

 . نزولا ميقتسي د الو ء.ةهشلاجح » ص )2

 : ةاموم عمج »3

 .هقيحصت وهوءاهحومه ص 4
 . يقب يأ : ربغو . ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايزا 68
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 اهرشاب امفيك يلاَبُيال

 نطو هلذع حرح 3 م نإ

 ىدعلا "نهار 6 تاحاسل 5

 الحا اه

 اع لرش رسل

 نم نم حا

 هدمف 0

 ماس ©

 هج :اهنع تيد تا هزا

 تمت يرو ف * همت اض

 اك اس

 يذلا ةامرتمب ىرشمبلا هلق
 5 ' مساس ن0 ع

 ةسسممل رم 1-3 8 ١

 ل 2 عماش
 هام ا 4 8 ردم 6 ةسيسح

 هاقرمب و

 ىفترسملا ىبحي نب هايركز
 راه عال

 ا سمش نم رهدا بسل
 اك

 و 0 ووو 8 ٠

 ىلعلا يف نبا هفاخي باو
 م و 1 © يي نلدس 0

 ىدقه صفح ىبأ لا امثإ

 ىنملا لظ ب ءافأد [دق]
 يا و

 نرخ نأ ةّزع نم 00
 ”دشار "الإ نفلا لات ال /

 ا ماها

 را لاحم ءايماع تيب

 ىرتمي ال يذلا دّجملا 0

 اوُمنتع امل كالثمآلا مس

(6 

4 

(8 

0 

 ١ م 0 ع 1 رقمه

 وسلا ىدود هريع

 م رو نس 2 || طا 2 06 أ اذ

 ا 0 _ تفورعملا ادبف

 اريتتك نه

 ارسجتلا ها

 ايانحتي ادلغو

 5 2 انا
 أآرعس شف تاهزع

 0 - و ع

 فر كلا مش مآ هيتامأب

 ىرسلاو هيلع رئيْسلا ميجْنأ

 0 اهدمع : مجالا توه

 ع ماسعإ نبا ريمألل

 ارا روع را هس
 ارهطا هع ناريملا اءام سيل

 يداك
 يغلا فشكي

 1 رهزلا ف بت

 11مل اخو

 اردك ام 9 اهبرش "نم افصو

 اروس مهالح ٌرهادلا التو
 ارِصقت "نأ مهدسح ىلعو

 ارمتعاو مهتيب م جح

 ىرّشلاو اًبرثلا ن

 أ رشعم مهتم ؛ 55 ”دهلا ا

 ىرتفي ال يذلا ا هيف

 هارفلا فوج يف ديّصلا لك» "نأ

 5 ةيشارو

 7 فيسحصت وهو » تاحامسلاب م« نجح

 .هيملكلا فسشكيو ولجي يا
 هرسصق ءوضاال

 . نزولل هيرورض ةدايز

 | هرخآ وأ رهشلا لهتسم ررسلاو

 .انتبثا ام باوصلا لعلو.« اهب رشي » ص
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 ةبكاذ ارزو ةمأآلا ”ملظلعأ

 اًتّطن اوقاَر ملاعلا ”ةوفَص
 م هللا فرش ةالو نم

 يردئرب نأ ىهسال اوحابأ 0

 0 'هتهاراذ رز
 رمسعمم ريسعمم وأ اريسوسم مهئعجتتاو

 سس ”لئاع ىثخي فليك
 ىلفجلا هادن وعدي "كلم

 هب ”لادتعلاو ”ناسحإلا رّصَنن
 لزب ملءانيحسملا ”قلطا 3« أ

 همساب اًركذ حف املك

 نكرر 3 يلابللا هنم تعلطأ

 هئابآ 0 ددسلا قرحأ

 دلل عوقب هل هانم | توج

 10اَرَزو مهد متعب مل مهنع

 ارتطف اوُنقرو ىفخألا زرت
 ارشبلاوء اود.جوأأ "ذم مهرهاد

 ارتمتقلا 'هانس ىتفلخأ مهروس
 ارحس ابيط ليلاو هلك هلك
 ارصسصخ «ايلالز دونجا درت

 ىرولل 11 (”لسيعس) ىبحي حب وبأو
 12ىرقتلا كولملا وعدت ال "نيح

 ارصني "نأ هرادقأ تّضق نم
 اراذحلا يوطيو ”نمألا 06
 اًريفاذأ اكس ىف حدام

 اريث اًرالب دجملا ءامس يف

 اربكأف اًربكأ مهافتقاو

 ارجف ام ىدّصلا يوري ىرجف

 ؟ ىرتشلا تبلل ام ؟ دنهل ا نت ل
 ىبتحا وأ سلجم يف ابح "نإ

 ”لسخاب اهيف ثيغلاو ”لذاب /
 اهران اهيف ”داوجألا ' 0 ىيفاطُت

 ملف رشلا يرتش ام اذإو

 ًامحللا : رزولا

 حلصتو نزولل ةيرورض ةدايز
 . مايملتلا ىلا ةصاخلا ةوقدلا

 ىرتبتا وأ قّزأم يف ىرت وأ

 اربعلا يجر 14 ءابهش ا

 ورجل ايتيرتابلا يف وهو
 م هى

 16ارصسقلا نمي ىتح رصتقي

 .هذالمرد
 . ةماعلا ةوعدلا:ىلفجلاو

 . عئارل !اك هنسح وأ هتعاجسشب كبجعب ند

 .ةبدجم يأ

 .انتبثآ ام باوصلاو .اربعلاةص
 . قنعلا يأ
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 يتب ال اًدََج كالمألا

 لت نيالا نق سانا لتأو
 ةدسش اني عمسلا "معن

 َلاجو ألا 7مسح
 وشو

 دعسأ

 . امصتنعم ىّصع نم وجري سيلا
 اهّخّود دق ءايحألا هذه
 20 ”هرأَز ابيهم اميل اهراز
 تنقح ام اهمد نم ردهم

 هب ناد 1 ردغلا رداغ

 ١ َِب ناعذإلاو ”لانلل ىتتو
 0005 و د هاش ىش#
 .همائيأ همدخلت دحاوأ

 ارك يف ”لاوحألا ىرفو
 ارُمهزلا تارسبنلا توفي 18 وأ

 قككو "دت هبات نع ىدّرلاَو
 سم صرع

 ارصبلا رقأو لاعم نم

 9 [ م الو هيلاوع 1

 ارُمّسلاو اهب ”نشيبلا لّسف
 'ارآرتي ىتح تليللا باهي ال
 ١ ردم يفسمب قارملا مد و

 ارزسج يفاوعلاو يلاوعلل
 اربكتساو هناطلسس يف 21 "نع
 ارمأ وأ ليهت  هيلارتو

 اريس اهيف ”لاتخت ةةللح هفتؤد ىلع نلدحلا مدع
 221 ريس وأ [اهب سانلا ىف راس] متم هسيبأ [ نم اهافتقاو ]

 ىرقتلا ران ىدهلا رون ترهاب هترطتح يف "نأ هآفكو
 اربخلا هّيدل ٌرابحلا قلص يذلا رئيخلا أدتبم هباب مالم <

 ارم وددت حئئفلل رمزا تعرق ىكدعتتت اال ادتبأ

 اربثملا انهي راتيادلا سفاتن امتلاتط اميف دنهتملا يلو ان

 ارذتتئعم اهريصقت نع تّثج ١ حادم 'نم ”هنربح ام كاه
 ارثن وأ اهلل دُمحلا مظن اهفْطَر ايعأ ةرمإلا يهو/ 80

 ١ 9-5 3 اهل هتك ر ١ 5 اي : "دق

 قرمعل .ةمد ليسي الث هاوك مث همطق
 . ىتح : ىنعمب انه (وأ) 8

 .ًاحلمو ذالم 9

 3 انتبثأ ام باوصلاو «هراز انيهه» ص 0

 . هوركملا دارأو يضضرتعا (1

 ٠ دارملا ىنعملا نم بيرق انحيلصت لعلو . ص ىف مورخ 32
 . ه«ىصقت» وأ «هببأ لثم ىذتحاو»

 : ريدقت نكميو
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 يدم دق ”سلل دنأ هذه

 ىنملا مك ىلع 25!اهلغّوستف

 اردني نال يذلا رادَقلا اهلو
 وو ٠ هم ع *#©

 اريج روبح نم انتسبلا

 ارتخأ اهنم ”ماداقت 0و
 30 تيل ل 3, هع

 ارخذ اه اهرغ نم اوضتقاف

 24:١ ربخسم اهنع قراشلاب ىفكو
 ارثؤت 26 نأ اهقح نمارثآ

 ىرلعلا دودشم نيدلاو ”ةقلط ”مكئاطتتسب اين دلاو تا
- 

 اضيأ لمتحيو 2 انتيثآ ام باوصلا لعلو ؛ فيحصت وهو «نمب» ص (3

 . «نسميأ»
 ثعب يذلا سلدنألا قرش دصقيو ٠ فيحصت وهو « اربخم »١ ص 224

 .ةعيبلاب ادفو

 انتا ام باوصلار «أاهغوسف» ص 25

 . انتبثأ ام باوصلاو «وا» ص 226
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 رجباعفلا عيلطمو ىحضألا مستبمأ

 ًةجحب نلف مو لاب
 لحلا ةيهيبر اّيرلا ةيبيع
 ىدتراو نساحملا رهدلا لمتشا اهب

8 

 ةنزم ٌبيباش تلبنا ك 1 ايذحف

 هس راز سأبلا لبش وه الأ

 هّضيف تخبل ىلإ ىضفأ ىدنلا ٌليسو
 هيتس دوعسلاو الاله قمت

 يلع سسنألا عاش عاف طحو

 اهّميسن ضايرلا اًنيح م ءاجو
 هلوح نملاو لابقإلاو دعسلا ىبت

 سنوتب هدلاو ىلع ءاهركز ىبحي يأ مودقو ديعلاب هىنبي (ه
 ةيطعلا : ايذحلا (]
 . هبكاوت : لمتحت (2

1530 

 [ليوطلا]
 رشبلا ةحاضو ءارغلا ةلودلا مأ

 رشنلاو نوللا يف روفاكلا» كسملا يه

 ردع نم عتطت ًءارذع ةققارقرك
 ٍردبلا»و سمشلا ةحفص تدتمتسا اهنمو

 ٍرهزلا نع مامكلا قشنا اك ايندو
 ٍرللا ىلع هنم سانا رارق ّرقف
 رحبلا ردا ندا يدك يضفت تحرب امو

 رفا ةَيش ث يف كلملا ردب ةلابب

 رخصلا ال ل يمارلا لبجلا ىلع

 رذقلاو قدارسلا ٌمخض دق ىلع
 يرحل هشيح ىلإ انهي 3 ةيحيكار



 0 عمتلا مطاس تطاحأف هل -ةمدخ بحسلا اهراطمأ تلسرأ دقو /

 ةيولأ ”لظ نم هقوف امب هحفا 3ةريهظلا ' نا ل مل و
 موه ل

 0 ا ام هئالأل ٠ نمرصتقلا ىل 7 1 هنهجو ل رم

 هم ودق موسيب ىرشتبلا ّ ترصانن

 رضمحلاو و دبلا يف 4 اءلابلعلا ةرضحلا ىلع

 ولا سه

 رجلا لسألاو زعل عاريا وأبك | ربثمو 0 هب ىحضأو

 رصبلا نعل ينعرولاو ىدنالا ي قالت اهكسيب ينامألا ىو لع ناكو
 ع مه

 ركسبلا تبات هف و رعم نع ح رام انناتف كَ الا 0 ل اكذ ر

 ريغ ا ةدّر يف لهكلا ناكف 0 ىججلاو مكمل | هئاب 1 ندم ا

 لا ساس

 ربكلا ْنَع 07 60 اجلا عدل ل هؤائس ع هيئس ىف ريغص 0 و
 2 ياو مام 1 2-6 ١1

 رجلا مرك أامهيمسو نم لجدلا ىل اع ةردكو انةسسا كرو هينأ كا

 2 م6 م ع 1

 اع اعدم حاورألا ىلإ يارس و

 ف ادي 000 ٠ هع 9 و .

 نبا ةر-غ. يف حاورألا ىرسس 4 (لثمك)

 0 لدي هل 6 ىرعُش ل ثغيص ولو 2الج هنَع حادملا قدي 1 امه

 رضخلا ر دبألاو م 7 3 لايجلا 3 0 ايح وأ كاملا نس احم يف ىبتحا ام اذإ

 رالاملا ةسبت 3 0 كاذل“ ةيتر ةرامإلا تيب نم رادصلا هل
 ا نمو كام 5 0 5 ريش 0 ادهشمو انيغَم العلل اب عل و

 رخسفلا ةيدرأ كالفألا ىلع رجف  اًددّؤسو اًدجم كالمألا لع ىبْرأو

 ركببلا ةكّبلا برحلا ناوع ىوهيو هلانتبل ماتعلا دادعإب مس
 يرحشلا ربثعلاو يدنهلا ٍلَدْسملاى وس راغل و ار يت الو
 رمغلا ىدنلا ران ”لاّمألا سنا امك 0 هنم ىدهلا 0 ل 0 كمت

 . انتبثأ ام باوصلاو «ةريطلا» ص 3

 نزولل ةيرورض ةدايز |(
 ىنعملاو نزوال ةيرورمض ةدايز (5

 . رحلا ةدشش ىف هعولطو ءازوجلا ىف حاطب بكرك مسساآأ 6
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 هتبابق دوفولا تم دقو لوقأ

 ام شعب بك وكلا" نإ مكلسر ىلع | 83
 عودرو

 هرزأ "داش 'نأ هللا رمأل اًكينه

 هلاياسو ىضترسملا ىسينحي ماق 'نأو
 هكلمب اًريمأ هلم اي اا

 ايضار يمامإلا داهعلا ”اددقو

 ىقتاعب 55 فليسلا داجان طابتف
 نيس

 ةلئيرمتع ”ةتاأد الإ يه امو

 اهسمأو اهليلإ ونمت اهادتغ ىرتت
 اهلمهأ نيمأتب اينأدلا اهراذن تّضق

 هتييرع ٌربزيهلا يملحتي امك اهم
 ”لهشتع ليم اينأدلا نكت ملو
 8 رعبا نيح اوطسقأ ل'دع ةميأ

 مههوجو يلاسبللا ريجايد ءيضُنت
 مي هج ةمئألا اينعأ يذلاب اوفو

 ”مهيف بيرال هللا بازيح كئاوأ

 اهكاه 7 دجملاو ىدهلا ”ليلس

 اهلوبق وجر أ موظنملا نم 9 اباده

 *عاق كترد سادبلا لعأ نأ لع

 نافل تلو فالس رما كازطستلا نت ا 8

 رشّتلاو نيك آمّسلا قوف ”ةتبتطلم
 ينل بكا لإ ايم سول

 رمآلاو يهنلا ىلأ صفح يبأ لآب
 رئهتظلا ةمصاق انشأ ه راهظإل

 رفكلاو يْعَبلا يف نيدلا رأت كرادأف
 رثغلا 5 يدل هنريسي

 يربي نم عربأ سؤوقلا ىطعأو 7 ديجن
 رمتعلا حسفلسم ”لابقإلا اهب مودي

 رك ىلع ارك ةظحللا اهيلإ 0

 راذتلاب ةنايادلل اؤفْوأف “

 ريظلاو تان نوفا 0
 رببلا ةفئاطو ىوقتتلا ةئف مهو

 رصإلا نم باقّرلا 31 اه سانلا نع
 رهتشلا طسو يف رهادلا لاوط نحنف

 رثنلاو يلبق ملظتلا لوحُتف ايلعأو

 ركذلا مكدحم لسف اباترم تنك نإو
 ركشلاو دمحلاو حادسملاب "ةخمضم

 ربحلا ربح يف لاتتختت تابقأ دقو

 رحسلا لع نايبلا روصتقم ناك ولو

 . انتينأ ام
 . انتيثأ اه باوصلا لعلو «ايده» ص 9
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 : ههدحدمب اضيأ .لاقو

 ريضنلا نمزلا ىلا اضن دِعَأ

 ايبتتيفا تاس ملل 201 انجي
 ازورس هربا تقرب دقوإ 4

 اكتيص ليلو راهن نأك '
 اهمرد كانه ليصألا سبل دقو

 انابخ الإ ىّحضلا عتم امو

 يرو يعير رت نين

 2-5 ىنس هاسك 00 د

 ّ دتساف اف ههّنس نم عشعشو

 تافعلاط ىراذعلا اهب تيأر

 [رفاولا]

 ريظن الب ديحولا ذفلا 1 رت

 ريتحمجتكسم ودب ٌقارشإ : لفقهش

 روطستسم قرب ضايمإ 3 لشم

 ريا كسملاو روفاكلا نم
 م ا

 ريشبلا ةلئداحم نم عضأب

 ريدغلا ىلع ضايرلا 6 قاشإك
 روكبلا يفو حاوررلا يف كراهو
 رسيدتملا نم بوللقلا هججببل

 رونو روت نم نفت عئادب

 رود لخنللل توم نم اسوم

 . ةبسانملا هذهب مزاح ةديصق رظناو . سنوتب دلاولا اذه ةرايز ةبسانمب ىبحي ابأ هدلاوو ءايركز ابأ حدمب (

 , 43 لص هناريد « ىرت » ص (1

 . فيحصت وهو .ء « نامو » ص (2

 . « لقم» هلعلو « لاثم ١ نص (3

 . نزولل ةيرورض ةداهت (4
 . دسجلا يف بيطلا رثا (5

 ايشإ : لمتحي (6



 رويختبلاب بئاردتلا ةدلقم يلا وغلاب بئاوذلا اع

 رورسلا مكتح ىلع مهشفطاعم وفهتف يبحتم اهّرثكذ يطاتعأ
 رومدخلا فارص مهن فرصأ ينأك مهتحايترا يرشتسيو

 روصتعلا رك ىلع ةرازكسم ١ ىرشب مث ىرشُسب مث ىَرشف
 روصتقلاو ربانملا نعو اهب يلاعملاو مراكملا نع تلقتطن
 ريرصلايذو لياصلاتاذ نعو 2 نيدو ةأدهم اينأد نعو
 روفسلا وأ راتسلا نوضأمو 2 يعاسملاو علاطملا نومئَسب

 رينبملا رادبلا ةحار لبو اًنيَرشلا ةلزئم لح الاله
 روصتهلا دّسألا ةّباغب ملأ اسأب هدامألا 0 ”الئبشو
 امدح ”مشلا فخ اًدجتو

 ون 1ع نو وق رو انكم

 روحُبلا ىلع ثمل ارحتب ىنأ ١ !دوجو ىمدن ”لهتستي انو
 ريمألا "نبا ريمألا ىيحي وبأ ىفاو هيف موي رمهآدلا ريمأ / 0 18كل

 ريسملابو ريصملاب دعسأف 7م راسو راص كلمملا رادل

 يتقأا# لس رثسلاك اتجارم# يتم لادكلا ءانزانسب مو
 اماشتلاو اًمازنلا اهعسوْنل

 روتسلا ىلع جيجتحلا محدزا امك

 روزملا هلجات 9 نْيَنع هالثع -(ترقأ لجن رثاز 'مركأ و
 روعولاو ةلوهسلا فانكأو 2 5الاالج ايثأدلا ًالْمَي جت

 10 ٍروص هانسل نيلعأ نم مكو ”ليبم 'هادنهل سفن "نم مكف
 روبتعلا نع ”نهراحب الجت -*شويج هلبلاوح "نم تشاجو

 . دارملا ىنعملا ىلا برقا انتبثا اه لعلو , هل ىنعم الو «ىتح» ص |(
 , ىجيرسلاك هلعلو هانعمل دتها مل امك نزولا ميقتسسي الو ص ىف اذك
 سوماقلا رظنا نيروهسشلا ءاملعلا دحأك لمتحيو روهسملا فيسلاك ىا

 - رس ةدام

 لسا اج ناوسلا ١ «نع» ص0٠ ©

 .ةلئام يأ 0

104 



]86[ 

011 

012 

03 

214 

15 

(16 

 يداعألا ةادعفأك تايارو
 اهلتع 11 تاّييَعلا ”نلسلأ رّبخلت

 اًسورط اينأدلا اهل حصن "نإف ص 2 8 ٠ هد.
0 58 9 

 دجمو مرك نم ْغِيص مامه
 امل راطمخألا 0 ع ئء محقت 5

 .٠ و - لا اساس ه4

 فيس رارغ هيدل ام ركنأو
 هن احلا ركع "قو

 هم 02 .٠

 اهيلإ احاترم برحلا روزي
 هتعضرأو هثاذغ ام ةيآب

 رويطلا ةحنجأو تقفخ اذإ
 2و

 ريبخلا نِسللا ىلع ييعي امب
 روطسلاك اهيلع تّفص دقف

 12 ريخيو رايخ يتميش يتوأو

 ريطتخلا لدين ىلإ اممِه امس
 روفو يف رفوو ١3 ”لف الب 1 و 7

 14 0 ”ءانشنأ ”رئاح ميجن

 روجحلا نود اهرجح فلأتو
 ريبكلا لهكلا ىجح يف اريغص

 بضع برّضلا قادص هثم تدّسو
 و

 لسييسم

 امم 15 رخت ”لابجلاو اًروقو
 يفاوُي "نأ اًراذن هيلع ”نأك

 الاحتف الاح اهشوينج رجب
 اياشلا ىلع جورتسلا راتخيو /
 ”ءامد هلصْنأ قارهت تتدغ

# 0-0-0 

 ةدييم ةيفقدقت

 0 باكذك ”لاك

 روقولا ضْرألا بناج ”لزكرسب
 روذنلاب. يفوُي وهف اهاجر
 ريجهلل اباصتنا عفت ربل
 . ريرحلا ىلع ديدحلاو اداهم

 روخف راتخ "لك ةماهب

 انوتكأو
 روك اذلا ”ميش 16 ىمّرلا فاذتق امو

 . انتيثأ اه باوصلاو «تابدغلا» ص

 .تفرسشلا : ريخلا

 . فيحصت وهو «الفالب» ص

 .رياطتملا رايغلا :روملا

 : هانثنثأ ام باوصلاو «نخت» ص

 فيبسلا وهو ركذ عمج ىلوالا روكذلاو . ىبصلا هب ىهري رجحلا توص
 كر دخلا دوا نم ةرفش هل ئذلا
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018 
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00 

21 

 اًضاقتلا هيداعأ ترجف 'نإو
 0 م و 00 .٠

 روفنلا ]7 (يف)و وتعلا يف تحلو

 دوي "مهل هديدح ام
 هش لو

 روهتطلا دّيِب 'مهيلع بَصُني

 [ءدر 18 قرشلا طاح فيك رت 'ملأ

 رومألا ماع نم ”نيكمتلا ىرس

 !”دوع هابظ برغ برغلا "لّمو
 ىلوأ ”هنم !9 ةيرصانلا ىلوت
 2 لا ا
 ىلجج لك يف ةلالج درو
 ريسك نم ”هاهلل تربج مكف

 ”ءاه راوسألا ىلع تبطخ مكو

 0 ملف ريدتلا تيجت جت

 ٍلابج ىراذ ةاوغلا رغ 0

 روجس لب توصح يف !اوهنلف

 اهْنيبناجو بونجلا ”ناتكسو
 ٠ حاير ٠ تدكر اهتنأ الؤلو

 9 2 5 2 ها هو

 تماقتسا مث © ةبنغرزر » تغازو

 عوضتخ دادك ”ةاضت ةاقتو
 هر

 اهقشي مل

 ٍبْلْعَُر نيبو نييغازلا "نيبو

 "نأ ”ةتافز ”ناّزو

 . نزولل ةيورض ةدايز

 روبسغلا نع بورغلا ىلإ ”هانث
 ريضتن وأ ةرامإلل يلو

 روهدلا. بون اهجاردأ ىلع

 ريسأ نم ”هاَبظ تكف مكو
 روثعلا 20 ”دجلاب دجلا اهامر

0-0-0-3 

 رورسغلا ةليام نع ىهنتو

 ريذتلا رش اهتاماطامسسب

 21روك ويفا اروبسا اهب 0

 روبتق 0 ٍروصتق يف رو
 روب دلا فمع هب هتيم

 ريحا مويلاب 0 تاءابل

 ربيدق ”نم واقعي تداع دقف

 ٍْ مح مهرامعأ يفو

 'روزل 1 : "ماج ”قاقش

 رسيكنلا و وحناهفرع لوحت

 و ٠

 رو دلا

 ؟ءو.و

 . انتبثا ام باوصلا لعلو 3 نزولا ميقتسي الو ءادب» ص

 .٠ ةياحب يصهو

 . ظحلا يأ
 ءايركز يبا دامخإو نابجلا سوؤر ىلا نسارمغي رارف فصي انهم

 . دادسشو بغزو حانيرك لئابقلا ضعب درمت
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 2 5 # 0-3 هءمد دسك 00

 23 ريرتج يف رئارجلاب دوةتم ديوس ينبل 22 دوم برو/ 73
 ىدوأ رابجلا (ينب) نم 24 تلبجو

 ري رطلا مم ذهل زعم لع
 ٠ < ع هم 3 ل 8 5 ا 3 0

 ريرطصقق سوسبع موي ىحض 25 ميمت ينب ةاصعلاب ىحضو

 ريدسلا "در اهب اوعاطسا امف ايانّملا سأك مهيَلَع ٌرادأ

 باص يهو مهاهل اهعرجت
 26 روشملا دهشلا نع تسر اهنت

 رابتلعا 27 قاحسإ نبأ قحّس يفو

 روبثلا نم هبلإ ىَصقأ امو

 ريصتق همراوص 'نم َرتّْبأب 2 ليوط 28 يهد !ذ ناكو هاحم

 روشتلا ىلإ هثتولط هتفيخف اًبارغ هرشابسي 'مل وه 'نإو
 - م هد. ئ يا .- 7 هه

 ريثرلا نم ريفزلاب لدبف  ريئز هلو ىغولا يشغ مكو
 روقصلا نع ثاغتبلا ىلإ طلحف ارقص تملا رامّمغ ىلإ َراطو

 29 ريصسملا رب ىلإ هن داقو ا صئقح ىبأ ىنب فويس

 وع و ا 00

 ابورح اهرعسل اهاللولو

 نسا طلاع كت ع ةابك
 :رظنا) داولا دبع ىنبل افالحأ اوناكو . ةبغز نب كلام ىنب نم ديومس ونب 2

 0 . (ةلاحكل لئابقلا محعمو , 95/6 خ
 : . ةقانلا مامزو . لبح ح (3

 .ةعبط , 15 - 63 ص ئنالترولا ةلحر : رظنا) ةباحب نم برقلاب ةلزان

 . 1 ص نودلخ نبا ةلحرو ٠ بنشلا ىبأ قيقحت . 8 رئازجلا

 منصلا تبحلاو .: 183 ص داورلا ةيغبو . ىجنطلا تيواتنب قيقحت
 . هيف ريخ ال نمو

 مهدرمت ىلع ءايركز 00 مهتد رش ىتلا ةيصفحلا ةلودلاو نيدح وملا

 . 6596 . 06 خر

 .روسم وهف هجرختسا 2 لسعلا راش نم ت روشه (6

 . ةلتاخملاو ركلا : يعدلا 08

 .(قباسلا مجرملا رظنا) ةيناغ ىنبل هئابآو ءايركز ىبا دي رسشت ىلا ريسثي 229

157 



 . نزولا لتخيو «مكحيدمب» ص 0
01 

 تءانت نإو كيدب يف كتادنع

 باستا الب كثبم ريفت ”كيلإ
 بيجتسم ةوعد دهعلا يلو

 ٌدادَم ىلإ ٌضيرقلا مكب ىرج

 ىلآو

 0 ١ 8 ه ه 1

07 

 رودكع ىع درس زاجعأك

 يم ”ةلوقو موتو دل

 روخف لاتخسم ”ليذ ورجو

 اق 2 ل
 روبعلا ىَرعّشلا ىلع 0 مكحادمب

 اومانو اولَمْع املك ينإو

 ماوتج لوم نم لاذتبلا ىنسأو

 ررورس يف ككلم بابش“ لمت

 اًييمأ اينأدلاو نيدلل مادو

 1 راهنلاو نيللا

 31 ريمس 'ئَنبا ءانقلا ىف رماسأ

 روكش دلبتع ىلإ هتحاصإ
 -. 1 و وو

000 

 رثلرو م ديسلا اقر

1058 



 0 هللا هةسهدححار لاقو / 8

 [كيسبلا]
 رزو يفو هنم ةنج يف نحنف رطملاب "لهشملا رطملا نم اناذلل راه 10-0 يلب اخ 1-0 -ه د هذ

 ررض الب اًعفت اهلك هلمابأ تقاخ يذلا انالومل اهيف ”لئغفلاو

89 - 

 : هه هللا همحر اضيأ لاقو

 [رسفاودلا]
 يراك داو يقايتششا ينبوأت رادو لْهأ' نم نئيتفلإلا لإ
 راثعلا .نم تاهلاولا نينح اهيلإ 1 اناشلعأ باقلا "نحو
 راضشلاو ةنسألا لثم ىلع اقؤَشو اقؤتن . ينأك تبف
 رارغ ىؤس 0 مون امو راوأ ىوس عولضلا وشح امو

 تاملكلا ضعبل ةبسنلاب «ءىدر طخب سماهلا ىف تدرو *

 مورلا مهوعدي نم دالب ىف كاذا ناك هلعلو . هلهأو هرايد ىلا قرشلا ىف (**
 ةديصق 90 89 88 دئاصقلا لعلو . دبز ىبأ هديلس عم (نيينوغرالا)

 . ةدصحاو

 *.سسقلا ىرما لوك نما تعا د نيب نم اريسكم اعدصم ىأ ١)(

 ءازجأ ةرمشع نم : ءْزحلا وهو - + ستفعل ميلا : 7 اشعا ىلا هبلق مسق امناك

 دنهملا ةثيدحلا < ءارسشعلا اهثدحاو . قونلا نم رايشعلاو ٠ :يشلا
 5 ةدالولاو جاتنلاب
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 [رفاولا]
 رارقلا نم حوزشلا دعب اند

 1: نامعلاب: ريف يأ دجوك ٠ ىلّدملا»ىوهب دجاو يريمض

 رارعلا رون ع تقادم امك تّياطو تنسح هب كاصال

 راوجلا نتي اين دك ٠ لع رح ماركا ناعم

 (رايادلا ن٠ رايدلا تناد اذإ امي قوشلا نوكي ام حربأو)

91 - 

 اضيأ لاقو

 [رفاوسا]
 م 1-0 6 6 0 1 م. 3

 رادسلا 8 نع ىنغأ اهب , راد 1 ءابأ ينطاع كشيعب
 ا هرم ا سرب 5 م هر اة

 يراك دا اهلثمي تحرن نإو  يقايتشا اهل جيهي تبرق اذإ
 راقتعلا ركش نم قؤتشلا ركَْف يليم تْرّصِبأ اذإ يمول عادو

 وهو .2 ةيومالا ةلودلا ءارعيش نم .٠ يريسشقلا هللا دبع نب ةمصلا ىأ 84
 :للئاقلا

 رامضلاف ةفينملا نيب. انب ىوهت سيعلاو ىيحاصل لوقأ
 . (اعدعت امو -6 : ىناغالا ىف هرابخأ .رظنا)
20 

 . دارملا ىنعملا ىلا برقأ انحيلصت لعلو . اهل ىنعم الو .ءانيأب ص (1
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 راطفناو عادصنا يف يبْلاقف 2 يناغملا ىلإ نينحلا ىلع ترف
 2 رارّسلا راملقأ ضلعب نأكل  اًئمقس ْتِيِفَحَف اهمالعأ تدب

 5 هاري © 0 تاع اا م كَ

 رابطصاب ىنعملل ىنأو يدجو حرب يرابطصا ينع زانو

 رمقلا اهيف رتتسي ىتلا ةليللا 2
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 أ / قع

 م92 .

 ءاضيأ لاقو

 ىوهلا همادقت ”نم 1ةريصبلا ىمع

 اهلممأو البلا هي زاغم "نع “لس

 اهتلق ام ىلع هتفئاوط تبرأ
 و 0-0002

 ين ًراصْنألاو عامسألا 5-7

 هلمرتعو حوتفلا رملع ىلإ تّيِرْنع
 مهر

 و 1 ماه 0

 جلو يف لعلا نيران تعد
 - - و - -

 هئاباآ نع رونلاو ىدهلا ثرو
 هب نطو "كتم يهدي ام'

 هتايار اًعفار بئاتكلا 0
 2 ةجارجر لكل دهم لك

 اهتاكف الملا 3 حيدانم 0
 ست يب لوا ها

 اهدثعف حولت اًممأأ تتفئاكتف

 [لساحلاو
 رول ديشت رلا يأرلاب هاجمحو

 ريبصخ حوتنفلا را نع كئيب
 ريطتخ راطخلا ضوخ يف ًمئتلغلاو
 ريشَبو ”ةراشبتف هناطئاتس

 روملعملا تف حتفب وأ يِلَتأي دل
 »د و

 ريع ل و سعقأ رعلاو
 و هر َك 0 0 كد 86

 روهمجلا هل مهتم زأ 7

 رونلاو ىدتهلا 2 ء رشيراوسملا ىتس
 ياو رف | راحل 9 مساح

 ِر ورجملا وا عوق ةرملا ًاقاكش

 ٠ 6ع
 رودقو يهو ”ضررألا اهنم جت رست

 روطس فوفصلا نم هيلع 0
 يكل ل

 رودحو اهطلسو "دوعص ىَقْحَي

 . رطفلا ديع ةبسانمب كلذ ناكو . ءايركز وبأ وه حودمملا لعل 5

 . انتبثأ اه باوصلاو «ةريصب» ص )01

 ةدعابتم وطخلا ةعيسأاو يأ ةحارحر ليثحتاو ٠ ءيجنو بهذت يأ 2

 !؟ متاوقلا

 4 ءارحصلا - الملاو 0 ةعساولا ضرالا ىهو ةحودنم عمج حيدانملا )03
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 .ىلع اينأدلا يف هدكأدَني رَبَسْعَي "نم
 هد

 مسيدحا قبس

 الفلا َرْبْمَع اهدؤتقل ”مامإلا فلأ
 اًكقولم قئادولاب ”قئادتحلا ى رو 5

 هه ٌّء

 ”قداّرس هئيدل نوكسسم رعأس

 نأكو مهتنأكو

 ماما

 اًحراطم ديعبلا رفسلا نمي نأ

 هراهظإ يف باتري نأ زوج
 4 مر حيا م

 ,اورالصتي مل ىغؤولا اودّرو !ذإ موق

 مهي شمس نا ايلعلا مهتم

 مه دادنفأ تلبْسأ ذإ اورمش' مده
 مي ا ةدسو

 للفتم ميدابتي 6 ريرتطو

 مهئاحمص 2 ”ةقالط حابصلا فصتت
 02 ن3 5 ل 5

 اهرقمعل ةادعلا اوراز اهرقع يف

 مُهراثدو مه راعشا ظافحلا اواذِخَت

 ةهيرك موي رثعنلا نوفرثعي ال
 رديؤلم نسيب (دنبأ ىرولا اورتك

 ”ةّميد 8 ثيَتَغ ءاجليتهلاو مسد
 هُمايق يبلعلا رمالل قي مت

 هبأر مهتم كالئمألا ”لبقتت
 ترهاشتف ٠ قتلا يف ) ىهانت دقلو

 راوغملا .لطبلا ح مرقم ثمج «مراقملا» و «بقانم» اهلعلو . 4

 . موق عمج نوكت دقو . «مواقم» انتبثأ اه باوصلا لعلو

 . فيحصت وهو 0 5

 يوني يا )1

 ع 0. ص ١ 0 ب ةمايسقلا ع

 و 3 5 2 2(. مسا ل ها

 روصصو مغارض جاجعلا طسو

 روكبو اهوحت حاور اهلف

 روع نحيل ريل ءايتفا" نأ

 رجه هيلإ ٍبوحصتم تيحاو

 روس هع ارشبلا هج اِلَف

 ري 50 ”كئالّملا هلو
 0 انه' ءأغ 5 .٠

 روسثأم اهريث رص يف
 مهرس 3

 رودص كانو تيفش اذإ لإ

 رويبطو 'عوج 5 ”شوحو اهيف
 ”لابسإلا ام ”ناتش
 . يا د : 1

 رميا 5 , 0-0 5 2

 7روسب رغألا مويلا ةقالطو

 2 2-20 مو م6 5

 رورم حاطو راوز. حاتراف

 روث هونب دجمن 'نع نيبتيل
 و 025-27 ٠ 3 رعود 7

 روعذم مهتارك نم توملاو
 2 1- 6 .ه - م

 روزنم هفرط نم ىركلا ظح

 روصتم ةاغطلل كو هلم

 روشي هكلاذ دعب اذ 0 ا

 رسيسمشتلاو
 رو و ل

 وسد و

 هربدي اميف
 و ه تر هامه

 و و 055

 روهشو 9 هل ”لفاون ججح
 لصالا ىفو .

 اننا نرسل )8

 .لضفلا :لؤطلا (و



 "نم امر ىف ”قاضمر انمناكو

 مهرومجأ ل ا

 وأ هيدل اتش 4 "مولع امإ

 ل 500 3 غ0

 نمب دوهلشم وهو ىلاصملا َرضَح

 ال نيقوتلاو ريزيعتلا 10 هنر نق
 ”ةدرب , ةنيكسسلا نس م هيلع ودفضتت عيل

 ”ةرلغ هنمأ 5 2 ادحللو

 ل
 3 كَ ا

 ةحاربب كولملا ها 2 اجيب
 - و

 نمؤمو هل عاد نم سانلاو

 .ةنمدخ يا (00

 ربخلاو هد 5 ء'لم ريخلاو

 00 3 دولا عامزإلا فسدأ

 5 اهدصق - ”لامكأ 5

 ريشتيو اهوحَن يموُن ”هافاو

 0 هب اينادلا نئيرتت

 , 'ليلهتلا هّمفح دق

 ود ترف ةراهث بنج

 ًريسح وهو ف رطلا اهنع كر

 ”ريطتم وهو اذش "مَن ضورلاك

 روحي ”نّهو اهلماتأ اًومَعَل
 روهظو ”ةداعس هئتياز ال

 . قوطلا: بيبحلاو 8 طوبرمو دودشم يا )11
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 ءاضيأ لامتو

 رفاام' يبل "نأ ينم رع
 ىوهلا ىلع اهيف سفنلا ٌرصق ياراصنق

 هدلعسبو رازتملا برق ىلع يلؤقو
 ىوّدتلا اهنعامزإ هافعأ امو ع هافع

 ةةرضتو اميعن ىدتتي هب يدهعو

 اهّجح ”ةيعك .لامآلل ”كَي "ملأ

 هرادج يمداساو يحلب 4 يدج

 ةدوعب 5 يندعسُت "مل ام ديع الف

 اًرداوَغ يلايثلا اهثتنافأ قاف

 اًجِصْفْنم رهْجَأ "مث اهاوه ريض

 ا أ الإ رفتعلا "نم
 ”ةدلتف 6 رسكلا اهظاحلأ تعبتتأ اذإ

 [لبوطلا]
 اًرساهفيط ىرس ول 'نّم ىلإ انعازن
 ا ريص اه رثإ ىف ربصلا ”لتقو ءاناوه

 5 3 ٠ 00و ٠ 1 ئل

 ا ماللس

 2 و اهب يف وص نم الإ حبطأف

 ارشب ىحّضلا يفوب و اًرشن ايصلا يل ويف

 ارجح هرجح يف لاجؤألا 3يذلناكو
 اوك وأ .بحلا هادع ءافرع هانكرو

 اربستلا مم نم رصقلا مكي ىتأو

 قرغم ار اين نم يننر داغو

 انفعلاو ا مك ىدرلا ا

 اًرئبجلا بستحاف ؛ بايلآلااهب لضت

 م 640 ةنيس كلذو سلدنألا دادرتسا ىلع هحيو ءايركز ابأ حدمي 25

 . فيحصت وهو هاي» ص 1

 . انتبثأ اما 0 «لاحوألا ا ص )03

 .مدقم ريخ : ربدج 4
 . كفيحصت وهو « يندتس ١ ص 5

 .ةرتافلا (6
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 رتتؤم ادنيم ةرادجو



 ؟ارتخلاتراتمخا ّمل.هالحت ءاَفَو ةلاحب اهالَّس ام يبلقو' . اهل

 رع ا ميراتك اهنا عانس ”اينئاسامال راقلا ١ تاحراب كر
 ازتك ٠١ ةماهتُسْمملا يسفن بارك ابق 2 ىللبلاب نيديدتجلا رك

 ارهظلا مصق اب انثتباصأ اًصآهس انل اهو امثير]7 اًقاوف انيمعت / 92١

 ارغقلا ءىسني ال سانأل اي8رقلا اذنك 2 اهثبايإ ليحترلل الإ ناك امو
 ارم ءاهوابنأ .قاكشملا لعرادم .انيناعف ايفزكذ فركب ليقك
 ارادسملاو لاضلا اهبارتتأ نع تحال .«يدغل ماو تنكْضأ 0 نمو

 امر سلال دلو هنت“ ركل ضير انا ضر رك ذأو

 ارخاذ اهترتيخت ينأ اهل يناعد 2امتإ : ةنق العلا ”قالتعأو يناعد

 00 : يتسناعتم اهاوه نم يبلقب روطُف

 0 يا دي ار
 ١ َ 1 واعر ”ءاما + نآدتملا ىقتلا يدّتعو

 ىريعلا يتلق بجت ىرخحلا يدك ”للسو

 ةةهارب لّصولا 11 لود رجتهب تمرتب

 ارجتهلا ببح ام نيبلل تمربأ دقو
- 

 00 12 ًةلازغلا اه رم نساَحُمي درعا نأ "الإ 'شّيعلا له

 فلا مرني ملا3ميرلاك نكس ىلإ ىنسلا رَمَث افطاق اهنم ”نكسأو
 ىركّذلا ىوس ةادغلا اهنم يديب' امف بلغأب ١ اهادّر نم اهيلع ,ُثبلغ

 .ريسبلا تقولا هل دارا ءاع رشا لع هتف وهدنلا مف قدا تدق ارعلا )"1

 سأر نم رتولا عضوم -ح قوفلاو . هقوف ىف رتولا لعج - مهسلا قوفو
 .مهسلا

 نم عون لاضلاو . انتشأ ام باوصلاو ,« فيحضصت وهو «تالصأ» ص )9

 شهلا

 اسس بهل 0
 . فحصت وهو «لوادد 0 11

 لوا ارلا انها زلاو ب نييش وأ فازيل قف ةنلا نيم امك كسلا 83
 0 اولا نشكل مر
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 قيغلا

 اًهّداعأ عاطتسُمي ال ام "نأ ولو

 ةفيعسأ ىف رحلا ف حي تاذلو

 ةيارو 9 ضر كرم م

 : ىهتناو ةئمل ةمئألا "لفى متنا هيلإ

 هلاح | يمهنلاو ًرمألا ناز "كي 'نمف

 م ةفالخلاب ايرح اًكيرج

 ًافاكَن 0 لوط ىمحو ابح

 هم رع“ كاوقلا برك عع د13
 ىون ام رتحتبااو ّرسبلا يدل تست

 ىضم اذإراهتنلا 00 ريد امف /

 ”ةمادخ جل

 1 لزب "مكلف ”نيعب رآلا

 ١ وسخ 0

 داي

 ألا لسنا

 لؤح مشو
 سفانمب هذي هدير ىرت

 دانعلا 1

 اهودع ّيدادعألا

 . ع 1 ءلرز٠

 هيف ابحود نإف

 و 5

0 

 14 ارمإ اهتداعإ يف رمأ تمّشجت

 وعم الفتح هداجنأ يب قدحأف

 ارهدااو زوفلا ١3 ادعآل ُ رصنو زوفب
 ةهاعغ 2 مل 0. 05

 ىرخال.ل م اين كلل ىعاسم

 ارممألاو ينهتلا تناز هالح كلتف

 ىرحألا ارجأآلاب ني كلا ىرشيف هيلع

 ارعذألو ارسم هاياع 16 ترأسأ اف

 17 اركيلاةكتفلا بقراف اهادص ىبلو

 ارحَتبلاو ربا مدمخأ "دج 'ةاداتعس
 ارهشلا ”ةكلا الون ادع ندمت #6 7 2
 ارادّضلا رِخَعلا هتاضر» يف ”قبسيو

 0 0 5 .1١ .» د

 ىرشب هرهالذزت ىرشب ايلابح هب
 ارخف اهقّوطب 5 يلايللا يو

 سا .ظاس 3 # نا اي ل
 ارفكلا هتئافس هيف 18 تفس دقف

 اربلا مظتنا اع يعسلا ىمسأو .
2 

 أرا وب

 ١ غلا ةعف سلا 9 ةيداح 500

 اراضدخلا ألا تاج كافكح نمو

 او رهَمُف ىراصتلا 20 ليطاسأل تس
 ها

 ارسهفلا اهب

 تفاطو تددرت د تسامحو 5

 تاذ ضرالا ىأ اربغلا ةعفسلاو

 .اركنم ح ارما 014

 . انتمثأ ام تاومشلاو «دعالو لصالا ىف 15

 ب رس 16

 . ىنثت ال ىتلا ةعطاقلا - ركبلا ةكتفلا ([57
 . انتا ام باوصلا لعلو . «تنسفلا» لصالا ىف 18

 فيصحشصت وهو «تام رفم» لصالا ىف 09

 . رايدلا لالخ اوساج هنمؤ . تللختو
 . دونسالا بحاشلا عقنلاو رابغلا

 .« لبطاصأ» ص 0



 ارصّم اوُمدعالو ارصن اودَجَو امف ءاسساوك» اًحْمتف مؤرلا تزيل تمازو

 ًارمحت جسفنبلا يف اقيقش تقارف مهئامد ٌرّمُح ءامأدلا ىلع تقارأ

 ارسآلاو لسقلا ركنت ال :مهيديأو ُنهئاَم مث تقتلا 21 ديقلاوادقلا ىلع

 اممهاوس وُسأ كرشلا ءادل سنئيتلو

 ىرشتسا هش اذا يضاسلا 22برحملا ىدل

 ىقتلاو' سلا مدقق ىّلوم جئاعتن

 ارجألا هب ىزجمي فس ام ىإ ىرجأو
 اييدخوأ مح تتّعلطأو هرهاد بهايغ تباجتنا هترغم

 د ّثملا ةّهسايو ىق“ رسملا ةعف رايف ايقار ادبعابت امل اًئيراق اند
 لن“ اه ع

 ف رسكلا ةيذفتلا |يهانيف هتشيعو ةملعن و انيلع لضف هلتلايإ

 عطقلا يأ .دقلا ءاقنا نكميو : باوسد انحال. صأو : ادقلا 201

 وهو نيدسكلاب ديقلا رسسألا/ بيسات امك لتشقلا بيسانيل لصاأتلا

 ”ويدس وش دلض م ةئي ريس 1
 5 دسألا ءامسسأ نم 2 برحلا ديدشلا : بّرخيلا (22

 .فيضلا يرقي يذلا كلدكو . تفيضلا ىل لا مدقتا يلا ةعصقلا : ارقملا 03
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 اضيأ لاقو

 ما هس 2

 ردغلا ىلع رِصْنت مك يئابتلا دبور

 اًنبئاد لخلاب لخلا عم

 اهبان نو الا امو

 اهتيل ايف
 يذلا يف بعشأك تناك اهتيل ايو /

 ىذألا ىلإ يتدهتلا ئطُلل دفتسي ملف

 اهب تنعش ةةلخ يمكن دقل
 همر 2 ل

 جفب 2

 لين ميعتلا ءام اء انصنغ توذ

 ىدرال مر شيجلا اهسمللسأو

 انك لاو رسل: اهب
 ”ةناكم ايرثلا ىّهو ىرقلا ىف تاوه

 اهيلسري تفاطأ تاديحأل نيج
 ها يرامتعاو اهيلإ ٌئجحو

 نا دعتتسسم ردختو هنامدارق 3 ه ىدحا قد 9

 هيحصت ومو ٠ ملا )01

 . نامثع تنب هشناع حا هصق

 72-000 2 موا

 اهلصوب دوم رجسهلاو

 اننيثا اه باوصلاو :

209 

 [ ايوطلا]

 يردت 0 سئافتلا فالثإ ”لهتجتأ

 ردخلا 3 وك اي
 3 ياا ه6 هاش هما ع7 هم.

 رجهلاَنَرَح وأ لصولا رو رس انتفك

 | رتشتلا ةعنص نم ّيطلا نود ملعت
 2 أ 3-5 7 و 8.

 رضا لي دصتا ىنع دمتعي ملو

 رادصلا ةعول اهدعب تماقكأ نكلو

 رهزلا مجنلا نم ىمحأ نكت مل نأك

 ردبلاو سمشلا ةعلط ىظحلب تْيمر
 رمهادلا رخآ ىوهلا ءاس امل ىفهلف
 رحعبلا لحاس "مرت مل 1" فادصأك

 ه + 0:0 4 .٠

 رمملا فرش ىهتنم يرمعل كاذو

 . هتنبا وا هتجوز نوكت
 ىلا ريشي انمم ومعو .

 : : رنا ىدناديملل لاثمالا

 . ةرهاقلا



 ردشلاو رطغلا 2(يَدبِع يف ينداع اهو نيالا لإ ىناعد اميف ظن لأ

 رعّشلا نم ىو رملاب كلو )0 هلي _اهمويل اي اهتاقيم 2 نم 08

 ادروسم رامجلاك مّمد ةطفذاقو

 رحتلا ل <” ضاق "سائلا ضافأ ام 4 اذ()
 #*هق ف د ماشا م هن دع

 ريصلاب تيحضو يناجشأ تاسانم 5 اهضقم تللح نأ يح الو

 ريسق ا 2
 رفَسلا ىلإ عولسفلا ند اه6ر ملا نع هستيشلل ولم | مار ول يلق

 رشا ةصارع ين تاومألا ةضارع ىلإ هظفحب لأ الا 3-0 8

 . نزول ةيرورض ةدابز 8
 1 «ىف» اهلعلو . ص ىف اذك 00

 ىلا اولزن ىأ سانلا ضاقل . ىنعأااو نزولل ةيب 34 برو رض ةدايز )4

 ثيح نم اوضيفأ»: ىلاعت هلوق ىلا ةراشإ ةيضاقإلا فاول ةكم
 .« سانلا ضافأ

 . ففيحصن ومحو «ابضقم 5) ٠

 نا رفا رقتسملا ا تاستلاو رارقتسالا )6
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 اضيأ لاقو

 [ليوضلا]
 هك م ود 6. - 31-1 -

 رخاوم كالفو درج اهب 1 تمارس رخ اوأ نمل م حست ق 0 وأ

 رو وز 00 ني يذه و ”نيماعت رافق 8 دؤت كلتف كلتف

 رماوض ثيثحلا ضك رلا نماضعبو ”لماوح اًنضعب ”نأ الإ ععاوا
 ع

 رئاشتبلا 2 هته [ا] الإ ٌرشب الف 2 ءىناهت "نم هب تّصخ يذلا
 3 ركاسعلا , مانتقلاب ملا ملو - َِفاَوَس تاغلاتطلا حوتفلا ىّسأو

 رساوك 4 ختف تلا اهب ريطت . داو هلسأ ترحلا تقلد الون 85

 رعاش ةهيدسبلا يف اق 5 ٌنملقبو ةيور دود رادنقملا اهب 06

 دفاحملا هّنع ضرألا 6 يرْفَت ماك ينو اها ودق كن[ ءانلااكو

 نبا ةعيب ةبسانيب كلذ لعلو . ىيحي ابأ هدهع ىلوو ءايركز ابأ حدمب
 ص ةنيبلا ةلدالا , 615/6 خ : رظنا) نييصفحلل ةيرملا مكاح ىميمرلا
 ناويد رظناو . 286 مالعالا لامعا . ةجنط اهلعج ذا طلغ دقو , 1
 . 20 مقر ةديصقلا : مزاح

 . فيحصت وهو «تماربت» ص /01

 . ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز 2

 ديلا ناعما يفت عيتسس انعام تاونيفاو طيتخو نع 84
 هردخ مزالملا دسالا ومو رداخ مسج رداوخلاو 8 تاجا

 . هتمجأ يأ

 .. مالكلا نم ةبسع ببلاساو ثوتف ىف ذخأ
56 

* 



 ىنملا كرد ىضترملا ىيْحَي دوعت

 8 ”نمايُم هيلع ْتَنفتلا ام ءءاش لف

 هل اَمَق ءادوعسلإ هنع تَبَراح نمو
 امتإو ةامّحلاب اًعرتش رهاظت

7 
 اهولع يف ةهفانار ٍهئارآك

 *تّص ةطيستبلا ”كالْمأ رذاحت

 ا ةيافكلاب اًفاصنا ا

 1 رئاط ِنمْنأب دا مئاقلا و

 "هقالب يهو قافالا ىلع ”لمطأ

 دراوش 'سوفنلاو اياعّرلا ”ساّسو
 هيلعسب هْيَلِإ اوراص ام "ناي ايف

 َح زان و ناد هالوأ امب ىفاصت

 و دا عيل هب افتحو

 ةتانزو 12 ٍةراوه يندم

 يد رثحتلا ىلإ داعلت
 # ا سلأو سدس

 اهوا 13

 . انتبثأ ام باوصلاو «رتآء ص 7
 ةرسيم ثمح رسايمو . ةنميم ممج 8

 مل ادرس ت5 2 سد كلا و
 7 رئاب لس الو يطخ رهاالو

 سام هيلع تسهل فعلا ام ءاش لو

 ةداممو ىغولا ةداسأ رواشب

 9 رزاَوم فلإ لابقإلا 'دلاخ اهل
 رذاحُت ام اهتالؤص ”نم ”نمأتيو 2

 رصان هَللو روصم هللا نيم

 رئاط كرشلا مالسإلا يصحب اّمَف
 تابعا يهو ريمعتلا نم تداعف

 رفاوتت بوُدقلاو 0 اني 0

 رئاصملا ميركلا يعسلاب ”نسحتو
 رضاخلو داب ا لعاا ةثأو

 اوس هل بيراعأ تلاذف

 رماععو مياس اهنسباه عئاقو
 2 وا تار اع

 رئارجلاو [اهراكا تملع امب

 نارا نأ مود ايارلا فود

 . ىنعملا ىلا برقأ انحيلصت لعلو «دراوم» ص )9

 . فيحصت“ وهو «اتغض» ص (0

 . ممتجا ىأ (1

 سناربلا ةردارب نم ةراوه 002

 ىصفقحلا ءايركز وبأ مهب كنف دقو . ساروأ

 : نضاعو مل نع ظلاو. 216 ت89:
 . 160 14120 113 103/6 نودلخ نبا

 . 598 ٠ 596 , 584/6 خ : ةيناغ نبا عم لالعو
 . ميلس ىنب هوجو ضعب رصنتنسملا نجلس نع
 + خا ناك ىف (داولا دبع ينب١

 هه عملا تسر , عيرسلا

 ىناجتلا ةلحر . 598. 7

 يحولا 03

 نكسي مهضعب: ناكو:. ةريثك نوطب اهلو ٠
 .0/6 نودلحخ نبا رظنا.

 ملمس نم يرعلا ناو

 ةتانزب تفرع دقو

 . اعيربس احبذ اهحبذ :
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 .ضوحخخ راع

 جسجس ”لظلاف نامرألا ين عنتر

 ٌلحالح هنم ”قحلا ”نكر داش "دنقل
 ”رصاه ُثيَللاو ثيَللا هاطس فكت/

 ادي ةحلاص لك يف ىرّولا دمأ
 ع 27-3 .ِ علا - 4

 امتنإو راطخلا ن

 نيلبلا تحف انك اًنحايترا "ديمي

 ”وظان رعشي مم *نإ هنتداعك
 ساه تا

 هلبق 1 نم ع رصاقتت

 000 تدؤوأ هتحفالخ

 اقملل هيلع 6

 ايحام ا 8 رآآ حسن اهب
 300 4-3 سام

 ةيلييسس هيف دهعلا يلو ىرحت

 8م

 ةبغر

 رضان ضاورلاو14 نيحاّنضلا ىلع يي

 !5 رعارثع هثم ناميإلا ىرتع ادنشو
 رجاه ثيغلاو ثيغلا هاهلل يفكنو
 رهاَظ و ”هانث سس فاح كيلسحو

 صانع تباطو هن 2

 رطاخملا رومألا ِتاريطتخ لات
 2 لك - نا كل

 رئاتس راثملا عقلا ني تالدمو

 رئان بطلختب
 0 رهاوزلا موجنلا سمشلا نم ن أو

 رشات وهو نشل لإ نا لق

 ةانقسعلا "الإ ماق امف
 و 2 همه <مه

 ؟ رهاب حبصلاو ءاماظلا تبتت لهو
 4 سام يعل و دونم

 رطاشبو ابيه ءابعأ

 ماق وأ هجادْأب
1 

 همس اس م

 2ك ل
 همسأهد

 ١ رهاش فيلل ترخا موي ”لظ 16 نقتل

-ِ 

 رهاس فرطلاو ماسلا ليت 0
 تيا سم 3 ا ةم # م6

 رع ةمازجلا الإ اد دؤدس ىبا

 اهسمارك هوثروأ مارح ارك رجح

9 

 ربخلا قلل

 اًرظان 117 ةفالخلأاب نيف ”نإو

 ةدالوب هكفرش "نأ

 ل امدح ل نلظلاو :

 و

 0 ىججلا تلا اهتحوارسب
 رئاملاو ىلغلا ةيضاسم ضعف

 ٌرياخألا الإ رايخألا دنت امف
 رظاوتلا كاذب ترق دف !8عهيلا]

 . عاحشلا هيوم ىف ديسلا لحالحلاو

 ٍهصِلا لعل

 ةنحلا لظ : 56 7 00

 . افي ريشلا دينسلا 015

 انتمثأ ام باوصلاو «لب» ص )016

 . ىنعمو انزو ميقتسي ال ومحو ,ةفالخلاب هدهعت ناو» ص 1
 . ملمعت نإو : لمتحتاو. انتبثا ام

 بسانب امب اعانحلصأ كلذلو «دقاف ارظان» ص 08
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 7-02 . هم م

 ىدتعقا ام دش . ىدهلاو امح رولا

 رئاحو ”ريبلا لف دئاخ .اهب

 وع

 ربانملا 00 ها 0 اًمامإ اهمساو ة ةمثأل 1 كر هايتس تح

 زئاصتبو اهل ٌراصُن معْنَصل يلح نيزأ ٍتابخإلا نم ىلحت
 ركاب ها الأ 1 الو 2 حنات هايلتعل الإ هماج الف
 20 رهاظملا هلع طحتت رهظتم ىلإ 19 ْتوأ نأ ةّيرم كل اثيرم اًنينه

 3 فيصحصت وهو «تراد ص 019

 ةب رملا ةعبس نع دعت ملي مل مالكلا تال ةروتمسم ةدسصقلا نأ ودب 00(2
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 م96

 اضيأ لاقو/

 [ليوطلا]

 ارعشلا الو ديجأ امم ”ةبطُتخ الف رئتلاو مظَنلا «يِْيو ١ ثم أربت

 رذلعلا حضآو اذإ بُنذ ءى رمالامو 2 يِدْلبَت كاذو اذ نم ينسأأو

-97 

 : ءاضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 رْمسلا لسألاو ”ضيبلا فويّسسلا باهت
 رلملخلاو ”لئالغلا "نهم لتفأو

 اهئاجتن رعت اهاعرص كلت امأ

 ل كمكو
 ةءاقإ ل 5000-0-7

 رسمه ز ررغ اهل ٠ 2ملحس ررط اهل ٍرظانم نسمح بابا سس اهب
 وه

 رصتهلاو فطعلا مدعي نكلو اهيل ىّنَجلاَو رؤتنا و دود: نيلو

 | . ةعاضق هموقب ارختفم ءايركز ابأ حدمب *

 : ءادوس )2
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 ىقتلاف ةةيكلاملا يناكسل تتكب

 تك ةءاميإ َرْيغ ين دوز امو

 انهتحامج عادلا ضار اهل تبجع

 يل نأ ًرسلا يقدص يف اهّرس دقو
 ٍةرمع بح يف بْدعَصلا يلع ”نانهل

 ىوهلا ةهاأ اصلا تعتتا نولوتقب

 اهمالسب فاموأ هنأ لإ يريم
07 
 را "سا

 ناوخل - عارا 5 2

 4 ردو معا تزعل ىوذلا مكحب

 ركن هلياقي ال فرع يبسحو

 5 روزتف رازت ىبضغ اهب يدّهعو

 ربصل | هب "سحب ال ام اهل يبلقت .

 رملعلا اهتلحر باقعأ ىف باغ 'نإو
 راكشلا هْعبتي حاّرلا فاشترا تقف
 ربصلا ىنملسأ بكّرلا لّقتسا املف

 ىوتلل دلجتلا فيك وأ "نبأ "نمو

 0 هل سبل بلتقلا يف ى سلا )ا م ١و

 رجتهلاو ةعيطقلا فت "نأ نآ امأ 2 "ةّعيطتقو اهلك رجم ينايح
 يعفان ُنَوهلا يتوُبص يف فذ نكَب م اذإ

 ريكلا يرئاض يود يف ام ٌتاََف

 ىلعلا ةرضح "نمي ريلا بارقب ُتْرَحَف

 ةيوأ ةعاضنق يف يتب دلع نإَف

 .يتلا نّستيلا 6 ”ةموثرمج اهنأ ىلع
 6 حارسا

 ل دنقل /

 5 ”ةفوصو "مبمت اهنم ارهاؤج تفّص

 ُاعأ

 تست سلا

 ءاج

 انهنافم يق ءاننامأ انيلاك
 عال. ىف وأد عملجأو

 مخسفلا ينزع برمتلا ”ناكم الولو

 لت دعاملا رم االول ف
 رهّضلاو 7,فلحلا َناندَع ينب يف اهل
 رجنلاو ًءاش ام 'لئجتلا باطو لاطف

 رلغدلاو ةنانك اهلنع "ىلع تدازو

 رهف انت وُخإ "نأ 9 ”ءاختنا اًناَفك
 رثعش الو هوُنقَن ىتتح ”ةبطخ الق

 . كلام ىنب ىلا ةبوسنم ةأرمال مسسآأ 83

 . طلغ وهو ء«درولا», ص 4

 ورنا (5
 . لصصالا : رجلا ك6

 عسا نينا نمل ا : وذ

 . نزولا ةرورضا يطق ة ةزمهة +6 2 7
 يف جاحلا رمدب ناك مدمت نم يح 8

02 . 
 .!راختفا يأ ءاختنا (9

 برعلا لئابق مجعم رظنا . ةيلهاجلا ,



 هضخحم دادرت انيف دادس مكو

 ةعيير - 10 عابريملا اذخآ اَنَل

 اًفطْنَم ةوسبنل ا يذلا اًذمهو

 نتايج را ”ةحجاحتج
 يف نوُنامُي
 ليا يفد ءابحلل ”ءاطب عر

 ب رعي رس يف ءابرعلا رع نم
 ماها

 .اهَرصَنع ةّيلهاجلا ”كولُم اوُماَنقَأ
 - : 2و
 ا 0 دعاسو رزأ ثامن كد

 تسلا ارط ةافالا اوحتف مهو
 9 -_- ب

 *يلهماحدزا ايانملا رمح ىلع ”لاطو

 مهيلع 16 صمغ تاؤملا رعولو دعا
 تدم ه4 '17 اًوُنِسْنَأ

 ىضترملا ىَيْحَي "نأ ولو

 للعلا ىقتذلم مهنامْأ

 ركب انتريخاقت "نأ ل نأ

 لا راب ىغولا أب ارادنب هعتلطأو

 حلا ةحجاحتجلا كلت يبأب أ

 ورك اذإ ”سأبو اورق اذإ حامتس

 ع لقد ”لبجأ لف

 هجلاو رسلا 'ملهثم يلاعملل دع

 29 مهب لإ ا ناد" 3 امو

 رفكلا 12 ىوه ىتح رفكلا عا دهو

 نرمصلا و ومرشلاو طبقلا| ذاها زج يأدؤَت

 ا4رْخّص الو رخص“ نبا هأوبتي ملو

 15 ريع ايران رماغ» اهنع ماك دقو

 نا مهتأبت اّمأ ٠)

 منهل نينا
 انعم

 ا اهد روم

 ربق ةك رعمب لإ

 رك 'ملهل امي "سب "مل هتمادخل

 ةمينغلا را هايرللا 2010

 .هباحصأ نود اصلاخ

 مد فاو تل فانتسلا ينج نسفاونلا نات د

 بانجأ يذلا يعاضقلا يراصنالا يعازخلا ذاعم نب دعس هب دصقي (1]
 ادق ربشتس ناك امدنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناكف ردن ةرزغ

 . انتنسح ءالب

 :ةاكلا ةمرخ ([72
 ميجلا ىّجلا (13

14) 1 

 راصنالاو دعنس ىلبا دقو رصنلا ةراسشب هباوح

 0 أ
 ؟ برعلا ناسرف رهشأ نم بركي دعم نب ورمعو ليفطلا نب رماع ىأ 5
 :اصمحمت ([6

 ىأ . اوكسنا 17

 ع ىأ

 ها كس ا كرم
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 ايلا مميت داج يمزق كيل
 يلزم ُتدْس اميل ندب

 اَدَغ اذإ ْتْضََّنغ حابصإلا َةرغ نع 99(

 امس حلا ه0: كتيقيشلا ملعاو

 تنَو ىثكتم سفنل ايلعلا ىلإ ومس

 00 ايلا قوف ام لواحت

 ا مصو لا اهيدل ءاوس

 ّيسقُم لقا يتب نمم انأ امو
 ماو ا رح < ُتْلَكِبعَت

 21 هرفي كو ٌرهد ُهَماَض ْنَصَف

 ىَنّضلا يبفش انإو وكشي نم ىو

 . فيحصت وهو « اذع » ص (8

 . فيحصت وهو . ادبرم : ص (9

 . مك ةدئام ىلع ناك يأ (0

 . فيحصت وهو . هرجدب : ص (21
 . نزولل ةيرورض ةدايز (2
 . ةبكن يف ناك هنأ ودي (3

 رصتلا هلّضن 18 ادع ال يمامإ اذهو

 رسنلا فْرَقَر وأ ُبلقلا راطتسا ُتيحب
 رجفلاو (19) ادب ذم حابصإلا ةيرغل

 رشا ب ا ها ؛ ل هلو

 رفقا اهئالقأ وخلا رجم ١ لواطت
 رطفلا 0 ب ام كاسمإلاو موصلا ىوس

 رثكلا هاضفأ هيِضْي ال نيالرم

 رو هلتتجتو عفش هليهاوم

 رْقو 22[هل]يدنعو ٌرصن هل ينِمف
 23 رضلا يِبَّسَم نإو وجري ْنَم عفنأو

 ا ل

 . ضايب اهيلت يتلا ةحفصلاو هذه ةحفصلا ةيقبف ةلماك ريغ ةروتبم ةديصقلا (4
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 فاكلا فرع

98 - 

 : اضيأ لاقو/

 (1)(يبكحت مكنع ةطيسبلا م حستف

 هفذقت ُكالقألا , هب تراد

 ٍهِيّساَفَن يف ارد ناك كا
 تسميخ دقو هفئاحص ىبأت

 نسم قءاربلا ىلإ نيقيلا نإ

 ةليِماوُم مكمراوص يذله

 مهله بيذعتا يتف داز ام

 انيدآم ٍدانم ترسج

 معضم ج : انحَر لاز ال
 ىلع كاسبظ يقتل“ تديقبو

 لهو فال ل ةفيلخلا تنأ

 اوُبصغ يسنلا كلثروأ ؛هللاو

 . «ىكحب»ه : لمتحي )1

 . انتبثأ ام باوصلاو .مكاوه» ص 2
 . انتيثا اه باوصلاو .«كلفلا» ص 3

 . «رسالاب» لمتحبو «كتفلاب» ص 4
 . فيحصت وهو . مفشلاب : ص (5
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 [لماكلا]

 كح لي هحتاوف 22 اما
 كلنفاو ليخلا :

 (3) ّكلقلا نم 0 الإ
 كلش نمو هلئهوي بير

 ككفلا و (4) ٍلسقلاب مك ءادعأ
 كلُهلا اخأ ”يهشيع ناك دق
 4 احلل كحضي رهزلاك

 كنضلا قزأملا ِق ىغوسلا موي

 كفسلاو )5  حفسلاب مسهتاجهم

 كلا ىجذلا نم راهنلا رون
 كإااب نيا ٠ ك1



- 99 . 

 : اضيأ لاقو

 [فيفخلا]
 كارأ كارأ نأ ثفش امثيح ينبع بص يرطاخ لسفش اي ٍتنأ
 كارأ قوف ءاقرو يعل اوهس كنيمي نع ثمن اذإو

100 

 [طيسبلا] : اضيأ لاقو

 الكرم ريغ ءيشب ُبَقَت امض | لاَرلهت َنِمعلا ذإ لاما
 كانذم ٌبييط الإو كانسالإ امهقوشتي ال () [احضأ] قرط هل
 2 ”ةبراغ سمشلا نأ سمشلا "لجأ "دق

 كايحُم بّرْغَي مل ِتمَّلطَت ذمو |

 كالحو ىشو ام ِكلاشغ نْسحلاف لح يفو ينح يف يل يزرئبتتال
 ىو كتم ”رشلخأ 'مل !ذإ يتبع ”لعنش ا

 دبع د ناقل دعو نزاس نان اكن كو

 . نزولل ةيورض ةدايز 1
 . انتمثأ ام باوصلاو «ةيراع» ص 0
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 هب تطعصّنخ نأ كك نسلحلاب حاملا

 ا "يتم الإ سا ناو زل
 ةيضار كوجْرأ امك َىِبْضَع كاشخأ |
 سأ .ىركلا ىبآ نإ كيبل يكبأ

 0 نأ وجرب رهادلا بجعأ ام

 هس يف دوي نا كو
 « ةمظاكي اهانئعطتق لايل 'مكو
 ,ةلذاع طوخ اهيف كارستم تمتك

 ٍترط نم كبَر صن ىلع حاشولا ىتغ

2 

 اَم ةيآب . يصرح ىلع تففع دقو
 ةيراف "دس ىقلي ناميهل اهاو

 ةيبجحلم نم وكشيو حالسلا يك اش

 هلا يعاب : لمولا نكاطت

 كاوُنهَب وهو ءادتعا كاوه ىلع
 كانتا يدب اب كينكرأ "كتف
 كاتلبتع ينيع فلك ام ةوش اب
 كاَسْننأ . هللاو .الو «"الهج كاره
 كاركذو اهاركذ دنع 3 يل ربص ال

 كام هاف امب ىوكشو ىوئجن
 كارم كلسملا عاذأف ٍلذاعو

 كالجح ِكاَنَع امل ىفصأف اهيف

 كاف . هل ضرع ملف : ا تلاد

 كاقلم نيح وبنيو لازنل رثلا موي

 كاش ادغ دق كاشل بجتعاف ءالرع

 ىسعملاو نرولل ةيرورمذ ماللا ةدايزو «ىريص» ص 3
 رنكا 5 رحبلا فيس 7 ىنع ةرصبلاو نيرحبلا نس ءام هيف ناكم مسا 4

 هركذ نم ءارعشلا
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 : اضرأ لاقو

 لات ”لوطت 'متك ”ةماسأ ةالثهتم
 هدو :ةضاناغلا ذو د كاره

 هريمضب هَل ةلئثاَم ٌكاريو

 "ةّشيهَر كيت يبست هذه اب

 ىدّصلا يفشت ٍةفشرب يلع ينم

 ينلاتعي نوفل يِعدَت *نأ كابإ

 امي ةةادراو كيل ١ ”لامتشلا يده

 هسه © هدرا

 0 تسي يبن رصنأ ول هللاو

 اسق امف ”قّرو ىل كداؤف ايصل

 ٠ علماكلا]

 كاوس ناسحلا رجه دق بلتقااو

 هلاوشهتي ادتغا "تم قولا "نأ
 ها

 كاوشم تدعاب ىلانسالا كإو
 هس اها # كك 52 1 - 5-5-7

 كامحر هده اب اهل ىبهض

 كامل فضَر هيفاشب ىادصلا نإ

 0 كايإ 0 تام ءامجلا

 ةلاعام نما ايم 0
 كار سلاف وكشأ ال مُدَمَتُم
 6 معا ساس

 كانيع اهنووش مءامب ثتخسو

 ل

 ا دعب .يملعاف . كبح لئسأ مد

 سرأ#ا ه

 هنن أت 0 ل [103]

٠ 

 ٠ فيحصت وهو «لاسشلا هذع» ص -. (1

 . فيحصت وهو «وكش حا» ص )2
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 كاتس مانغا هدد ا

 كرك مامثتلا لل يف كاننهَف



(01 

(2 

4 

5 

(6 

 مراللا دم

٠.102 . 

 اضيأ لاقو

 كواقعلا 'هلوقت ل

 اًنمكمح فاصنإلا ]مت ا
 ينومستلعطت مالع مكسب دف

 ةنه يد ءاش كيحب هدا رمت

 تحال يح كنون م

 1 7-2 : 2 مدداعم أو 0

 7 عبي

 ىدامَت مك رجه لوقأ تنكو

 .متريغت يأ

 [رفاولا]

 ل نسا اس هر
 لوح المتن وأل ملحف

 لل هنا فود ا فاشن

 لوصو مكيف ىّوهلل يباقو
 ليجُم هتولس حادقن امو

 ليبسلا اليبصللا د رول
7 0 1 

 / 580 3 سَ 05 هاا 7

 ترد مك رهظا نيب له ايف

 لوقأ مك اع نا

 . بسانم انحيدصتو ناتمورخم ناتملكلاو. «منرتا)او » ص

 باوصلا لعل ر.«نحب» ص

 ىف ومتعنم ىا

 «لبجم» ليلدت . انتبثأ ام

 5 انتبثأ ام باوصلاو. طل وو «ندا» ص

 8 نزولل ةيرورض ةدادز
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 قل

 ىف د كدت 0: لك
 لا رح نم يب امف يدّيب اوذّمخ
 ماتم د كاش سوح
 اًفطع ٌقاتشملا ا ونْمَت مل اذإ

 مك اره ناو يملا دنت قا

 جداو_بولا ىا 1

 : 4 ساس 5 5

 .!لومحلا مكئابق تلمح دقو

 لوحنلا ىنفّتحت دقو « فايكو

 ليلتغلا هحناوج يف لغْدتت
 ليمتساو لي 8 ”لمسأو ”مدتْسأ اذ مق

00 
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 ة اضيأ لاقو

 لوذتعلا اهعماسم نم نّكمت

 اهاوه لا ىتنأ ردقو

 شاو 2 ”ذاعم
 3 هو 6 ر// 5 37

 7 6-5 د شملان امو

 فيد لك ريليصات

 ”نم هيلا

 ىباصتلا هكّلمت

 يع م ليلغلل مما

 ا 0

 | 0 2 ا

 نمو ٠ يشب , يكتشأ "نم ىلإ

 ينامألا يف و « مكبابق كودو

 لع

 : ىنعملاو يورلا يف

 [رفاولا]
 وقيم 3 0 لاَقف
 9 0 هتنيثسب ولسي لهو

 "لوم تأ 0 رحم
 لوس ”لامأ ملكشم يبلسحو
 لايصألا حنج ذلو ل ريغل

 ”ليحك فرط ىلا ينسب
 ل رتختلا ا دسج نمو

 م او ا تادف

 الومش *ةقتلعم اهئتقيرف
 لايبفلا فنأ ”نإو مئات
 ليتملا انأ . لوتق اي كتْيَدَق
 ؟لوسآرلا بج دقو .مكفطالب

 لوصن مكنوفج نم لوصي

 . هتيامن رخآ غلب : ىحضلا معتم

 ١ لعلو . «اهنع» د

 ةرطام اهيدسحت ىتلا ةليخملا

 حوبصلا برش بجويل هفطأو همالك ققر ىأ

 «ققرت

 «بانقملا اةيرها ويف

 : لثملا ىفو .

 ةباحسلاك ىهسشلا ليخملا مسسبملاو

 حوبص نع»
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 هاش - مق 1

 لوصو مكلاصو ىلإ سياف اقارفا متتعم زا مث مت رجص
 - «©< .ه 5 8 0 2

 6 وايمتناويلع 5مترج امك 2 اوروجت نأ يباسح يف كب ملو
 5 ويف د 5 : 5 مع 8 د
 ليحتسم ىشيعو متح مكب يتومف يملظ 7 مي وه دقل
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 اضيأ لاق

 [رفاولا]

 لامشلا حير ىضترملا سأبو 2 نارح نيغابلا بئاتمك نأك
 !لايّصلا يف مهم دنعأ ا” دوسأ ازفلأف "دقن مهو الئهج اون

 لاوزلا دنع مهلاورل ايو اًقورش مهب ءاضفلا 2قرش ايف
 يلاوعلاو يضاوملا توملا نم مهلتنقَو ام ىبحي ةايحو اًمأ
 4 لاله نم لئاتبتقلا هنادححأ 3 ”قْرب هثم ةلالضلا ملظ احن
 لاوط دق ندبو ل ا اصق تاجنا نع ةيناطأ

5 
1 7 5 

 . فيحصت وعو «مهن رج» ص

 .«ليملا لك اوليمت الو: ىلاعت هلوق ىلا ةراشإ اومملاذت يااو مت نأ

 . «متت وع» نع فحصم هنأ برقألاو : نزولا ةعم مية سب أ «مثب وعلا

 8 ءايركز انا جدام

 . نيرحبلاب نوكت هو>ولا حابق لجرالا راق منغلا نم سنج - دقنلا
 . دقنلا نم لفسلا : اضيا دقنلاو

 , زاحملا ليبس ىلع ءالتمالا : اضيا قرشلاو . احسششلاو ةمضفلا : قرمشلا

 . رعاسشلا دارا ام وهو

 . افددس ىأ

 اهنوطببو ةميظعلا ةليبقلا هذهب نودلخ نبا فرع دقو . لالع ينب دصقي
 برغملا حيران يف ميلس ينبو نيبلالهلا رودو . سداسلا دلحملا ةيادب ىف
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 7 ءاضيأ لاقو

 لاصسفُتإل مكروجهم "ةشاشتح
 "نأ نآ دقو هيلع متوسق |

 3 0 لو

 ةاقعلل افمعلدل م 6 ١

 هك
 ا "مكي مايدح

 : لئاو ينب مستسلو « تبجع

 [براقتملا]

 لاصولاب اهنوفالتت امأ
 لاما نارط نولف اوشن

 لاؤسلا بل متكلم اَم

 لاصنلل ىّمح يف مكتادنهو

 لاوتعلاب مكيلاوع مُتْنُصَو

 لايح' نع تحفل "وكبر

 دا 3مكتنادح نكأ "وتل نأك

 نك

 ٍعومج 5 عومش "لك 00
 تك سس مشب اهنم هنأ
 ”ءايط لْمؤأ 'مل ملكشتدم

 يئاجر مكنم ّيسأب نْهَوُب

 4 لالجلا يف مكَرْؤز ك
 لارغلا ديج ةلازغلا 00

 « لاله » ع اهئاب ؟ 2

 6 لاحملا ل دع 7
0 
 2 تى

 يلآم مكيف يلاح محرْتو

 ا ابأ حجدلمب

 . اهرع يسساقلاو ناقل قرصا قاسفلاو ب يطقلا هدفلا" ناد
 . ةمطافك ءاسننلا مالعأ نم دنع عمج تادنهو . لبإلا نم ةئام : ةدينه

 . مكميدنو مكر مس بحاص ىأ

 . «لالقلا» لمتحيو . ص ىف اذك

 انتمدأ ام باوصلا لعلو «لاملا بيط نزنع» ص

227 
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 امد تسم : تك ٍ - لو اونيعأ

 امه مايتم اولذعت الو

 - ان هو 2 نا

 موعدا 0

 ا 8 يئامتت و
 اول ا ملكا ناو

 لامجلا قفو بلطأ تأز امو
 مك هناز مكشالد
 رماع ينب 11 وار "ينشأ

 سبأ اذإ كوالا أكو
 8 سا

 ىوهلا فويض متتلمرح فيكف

 يلامتحا هوانا لمحب قيضي

 لاخلا ىصقأ ٍحيرابتلا 7 'دأذ

 لاللا 0 متامعت متثأو
 ملا

 نا ا قامت د 0 3
 5- , هلا 0

 لاح لك ىلع ىفو يناف

 !0لامجلا قف ربراوقلا قوسب
 لالالا نيش لْخَسِلا اًواَعَجَت الف
 لات ثولبلو ىدتلا ثويلغ

 لأ ا اه دوج اهنا رجه

 لالخلا ىنسأ ءالخألا ا
 0 م8 -

 لامكلا م ومعي ”مكصتخت و ىّضترملا ةداع مكذعت | 93 /

 لافتحا يف احلا بوص 0-1 ٍراصتخا يف 2 هبئاغر يناهف

 لام تيب هتيطع ىندأو كلم اراد !3 هناذيحأ *قتدأ

 لاقملا 4 ”تاقباس هلاعفأو لاعففلا لبق ةمئألا لوقف

 لاسُملا عيجتلل هزارتعإب هك اًنيهَم رات لاَسأ

 15 لآ َرْيََغ هقوُراف ةريسب  اهّمَنل ةقرف "ىلع لآو
 ٍلاَمَك نم اهظحلاي بْهُشلا لع ةلزشتم هل ٍنارْمُّصلا_يسب
 رحب يذوأو بيصأ يأ : مئامسلا عمجلاو . ةراحلا حيرلا : هيكملاو
 ( رك مف ةرار د ٍر

 رولا هيف :ءامذلا )9

 ) يبسلا نا ثيدحلا يفو . ءاسنلا نع.ةيانك (0

 ..ريراوقلاب اقفر »ءاسنلاب ودحي ومو

 . فرش يف ةؤرملا وذ ينأ : يرس درفملاو عمج مسا (11

 رمهمو « هلئاغر ه ص يفو . ليزجلا ءاطعلا يهو م 02
 فيحصت

 ةشحنأل لاق (

 .برحلا خاطف يأ ([3

 . فيحصت وهو : تالباس : ص (4

 . رصقم ريغ يأ: لآ رين (5
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 لام 5 3 م ىلا ري هدساو هس

 يلاعملاو هيسيكد دجملا نع يدع نم هنرإ هدعب ملو

 لالتجلا ةكاذل ةالاللج دازو راختفلا كلاذل اًراخف داشَف

 لالّضلاب اًدعات .هرهاظب ١ مئاق !6ىدنهلا رص ”مامإ
 7-2 روادها يخ هع 0 0 3 م - هة ا ساع

 كانبولا لبو هالبأو ةافع كثف هلم للط لع لطا

 كامش امشلا ناكمو اصلا 5 ناكم 26 هكا بوطخنا هريغو

 لالتخا ريغ ُضرألا روت الو ١ باالتخا ريغ فلَخلا نط امو - . »ع م0- 3 و 7

 لاَوَّطلا ٍلاوعلاب هدّيأو راصقلا يضاوملاب هادّئشَف

 ِ سوسلاج همك نب ,هيساوت

 و هالجايف'7 ما اوصاوت
 يلايللا ف ورص ٍىتح نودريو نام أ برطخ نجح نردد
 لاه جتكاو مره ىلع بشف | ةايحلا هْنيلَع ىيْحَيب تّميفأ

 38 لقال ا لا

 قاوحأ ل هيلإ تع ه رصف اهب 3 ل اا

 يف : و 5

 لاييمخا تاذ نْيطيسبلا1 8 يدنت كلفو لري كاد حيباسلا هل
 6-2 20 00 ُ سءعوا و 34
 19 ملاعسلاك تدر تاب ردع نمو رويطلاك ْت 0 تاشنم نسددف

 لاتقلا ماوي قئاقحلا عا نيل هرقل 7 اهيلع

 2! يباومل ١ ضاوخ يماوش ل 0000

 هَ

 يلاوُسلا رص ُ يداعسدلا رصقأ

 كي اذ ركسلاب ا ديمعلا كتناَذ نسيلاب ف د

 3 3 1 راع
 لاكتلإا عافد نع 00 ام و مامإلا رم 0 و ع

 مم " يمد ا لا ع
 لاجل يف مِهقلَخ مه 0-55 إو دوسالا 2-3 مهما 1 لعد

 لابجلا ىساور فاستناب ىضق عارقلا ام اك ساو لابج
 - كَ

 . فيحصت ىهو:«هبللا ٠ ص (6

 ."ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو”: ىلاعت هلوق نم:شسايبتقا (7
 اهلعأ وتدساو اممرهق دالبلا ادو . خاد : : عاام خدت (18

 0 .اًنهخيدواهخودك
 .لوغلا : ىلعتسلاو.ةالعتس عمج ىلاعتسلا 009
 .عاجشلا : ةمهب عممج مهبلا 220

 .ءارحصلا :ءامومو ةاموم ممج (2[

229 



 مهئادعأ لاجآ رجعت
 و ء -

 انتي عدلا مامإ كنلإ
9 | 

 صولخلاب اصتم ركششلا سس

 انتل غوص نئاقوا ىدجأو
1 

 اج

1 00000 
 هللا يقال 0 ضاّحمإ و

 لاجعلا كنضي مهاطخ حاّسِف

 ةقلك ةاراجل دش
 لاللاب اًفِصّقم رحللا 23نم

 لامعا هيفو يدامتعا هَ
 لاس ريغ هحرب نم ىبلقو

106 - 

 اشيأ لاقو

 0 ومعلا كِتِباَغ نود نم تو

 0-- يدا وغلا ىلع 3 ست

 نحال ىحضلا عَن متم امق

 انيس الق 00 الولو
 5-3 ا! رديملا ى . تلجيتأ اهناجه لضفب

 "ل

 نيم 3 امب تيت امف

 ىبحَي كللمدا 18 يي أ

 نكلو ةرماع سانلا كر

 ءارت وأ نامأ اين 20

 [رسفا ودا]

 نوقع ةلتعلاو لعفب يعو

 ا ا بوبط د 15

 ليصألا منج الو ىدنو امد

 ليلا لو ريرصلا فرش : امل
 الوحذلا تضقلا اتبع نعو

 ايلا ًايللعلاا لع ل اهل

 0 انين فات هلو
 3 اذإ تاينلا اهاياطتع

 لودط ”ةنواخ ليل توم

 و.هو . ود دس كيرس يت را م

 ."انتبثا ام باوصلاو «الب هص (23

 ءابركز انآ حدصمب
1 

 ىممو . لحذ عمج لوحذلا (1
 . انتسثأ ام باوصلا لعلو «ليمت» ص

 : تاوادعلاو داقحالا
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 هيلع لا اهنيلجلل نوصح

 ٌراضُن ,اهيِراَصُي ام رثكأَو

 *”رضافنم هعمجأ ٍناويحلا لع

 « مح ام اهيلوختسلم "سو

 مودنق نك اودرو ”نئل
 0 ةمشا تاكّربلا ىه

 ”مامإ لإ ىدّتلا اًيحأ امو

 وع

 يلابتلا ن ٠ ريجي اذإ ًريجسي

 7 ا هدّلق مث ماسك

 رص سأبلا عدلا نم نيأو

 ور ارا مهجاه 8 لاتقألا اذإ

 يداوهلا برص هادج قلعت
 مهاعأد اذإ هنع راتبحألا و

 الؤح راظنإلا ىلع م مرظانُي

 اهاهتشم كنئالمثل لالخ
 هةمو

 ذ 'نّمف اهَزرْخأ نيَرَمسعلا نع

 يلاعملاو مراكملاب هر

 «ايح» ىللمتحت

 .ءاينغالا ىأ

 5 دوربلا نم عون

 لنقلاو ءادعإلا ىأ

 . .ششنلا ةدوحو قذحلا ىأ

 .٠ فيسصحصت وعز «هد ومس وز» .ص

 ليدت ةملئادو تلعج اسب
 ليوط ادبأ هعفن ”ضيرع

 ليزجلا وهو اهلاّضْفإ 3 اح
 10 هل ”لكت ام اولوقي

 لويتكلا ىتح اهتحن 6 حبضيو
 ”لوف“ق اطةد اور دص دقل

 كرفأ ىمؤبللف تعلط اذإ

 لوعتف ةحلاص ل *لورف

 ليقني اذإ ليني ام 'لزُجتو
 و 'يخلا دا 18 نول دوق مي ب ل

 ليقص 7 بضع هقوف حيش و

 ل ها تا ا هادم
 ع همراصل ملهلتقف لف

 00 ةّيآب
0 

 لوكن مهاو عد َقْدِص يل

 19 ليوح مهل امو مهتجحب
 ليد اهب قيملاملا اان

 ليألا "11 كرو رفاق
 ليجُم هّعَم اهحادتلامف

 وعلا نم وندب ىذلا ف.دكلا باحسلا ايحلاو 5

 5 فيحصت وهو كح ص

 . (بغارلا تادرفم) ودعلا فيفخ لءمقو .

 . عاجشلا :

 . فيحصت وهو «رارتضا» ص
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002 

03 

014 

15 

 لرعجسلا عضاوت نأ ًالولو
 اميس كليتو زيهعلا لذ هن

 يقال ام ل دجَملا يلم

 رونو ىذه ماركلا ةيعاسم /
 وش اه 5

 دل نهد هتاذب ريع

 "سبق ٠ هنع رصاقتت ملح ىلإ

 يساورلا تّقه اذإ 2 يأ

 لفحب هتحاصف ت رده نإو

 : يؤم . داجأ
 شاف ناودعلا ميل نفلا كيو

 اياربلل قئالخلا يف ”ليدب

 2 فيس

 لوصو هيد .انغايعال

 :لياذلا رع ك هيالج
 اليخ 5 0 0 95

 12لوجو "دوج هدورلب لو

 ليصأ يأر اذ اذ زرع
 13'ليلخلاو هكردم ”لض ملعو
 0 ام هاهت لع كريد

 وحفلا هعجا رث رتل اهتم

 0 هل مامتغلا امب داجحو

 ا

 ادت هام قاع ع راحو

0107 - 

 اضيأ لاق

 يليوأت بحلا يف ١ نخب ل

 يغاك ىلع 00 ترصنأ

 يأ ر 57 1 و

 3 د نإ م 2 نيا .

 امد نرفجلا فك و تفكف

 ”نأ تارادإو

 اةسئرتلا يف لولا
 سيق نب فنحالا ىأ
0010 

 .. فيحمت معو ىواملو» ص

 [ديدملا]
 ىل يوأت ءانسملا هذه

 0 هد 8 ساه

 ليك للتو ابيكلنت نيب

 ليذعتو بيذعت لوط

 5 ىديهارفلا دمحا نب ليلخلاو

1 2 5 1 : 
 .٠ قرايصتلا دض سسلدن الل ةمناعا تصير اند ءابركزابأ حدمب *

 ١ لعلو,«,ن>ب» ص 01

232 

 . انتيثا ام باوصل
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 قة هب

 اد فش ص تفشو

 اهتقرب تاداوح 2 07

 ةيداعلا ا ال

 0 يي 4 تادل 8

 ةيراتج للمرلا يراوجت
 اسِل مارغل ثلا ىوكشلبنيف 07

 هي ىّرهلا

 يعر كيس وأ

 يتدع اهلصو نم تضاقو

 نع قنا ضاقت نب ولت
 - - 9٠ 0-ما 2 6

 لامجلل يا يا

- 

 تاع

 . هتراغإ 'راذحاف ١ ولا

 0 تستلا لاح

 ةحباس لئيتخلا تاوخأ /

 ةلئاص ءاجبلا ٠ ”كتانرو

 امّف جاجألا حملا تدل

 ورود

 هلهأ

 د

 م

 اهسسسجلعتت ”ملجلعلا لارتت ال

 اهجراوب نم يقالتو

 . هل لا 0 1 0 97

 ١ لعلو ,ةقر» ص

 وصلا لعلو «يدحا» نص

 . ص ىمث مرخ نص

 مخلاو «لخالخلا» لصالا ىف ليخالخلاو
213 

 ل

 انتبثأ اهم ب

 لييخختو تبييخست 3 دعبل

 ٠ لولا

 يليضفتب يل يضفت نيح
 89 ل 0

 يليوختب يفي وحت يار

 اا

 9 هسضصاش 9-0 و 2(

 ليحرتو بيحرت ريغ
 ليداتو ٠ .بيهاحت ..نبب
 ليطاسألا ريطاسأ يف

 ليعافألا ةيعاقألاك
 لب 36 : 0 نم 7 زي

 ل 8 5 و 3 و ا ع

 قلخلا



 امب ٍزاجمل ملا رحب ْتَلَسِو

 (8) ىوذغلاب موّرلاو اهُمزع
 6 فلاحا نحناف
 امهكداعأ امي عدت ِك

 و 5 ُتَمَر ْدَق ممر م

 الفت ولفتت مفروم
 7 م 1 250 ل

 مهزب سابلا ضَع ضهت
 اوعي الف واخ ام باخ

 اوُقَدَص نإ نارفقلا 12 اوّلوُأ ام

 محل تافكيلا يراوجلاب

 ىدلْو ِةْزِع نم محب 2
 ل :لا ُِْظ 7

 اهحَبْسَم هللا ليبس يف
 9 1 0 َتَقَلاَي

 تنس معا هريبْذَت لعو

 2 0 هَ 2 0.٠

 مهل َتَبجا ام تلج

 لبست 7) تينقلا# :ثيِرط

 لليضتو (10) تلفت ّنْهَر
 ليقعتو ري#قعت نود
 11 ليجسب ٍنيُجِس 0

 لفلو ربيت روس

 ليهمتوو هليوعت ُُك
 ليختو بييخت لغأ

 ليبلإ ليج ني مفتر
 ليايتبتو رست ٍيِيَج

 ليتقتو ريو دل

 ليطتو, ليل ُّبْغ

 لليأتو ريثأت نسخ

 ليسحيطابألا لجبال ف
 لجو جصيجأت يأ

 0 * سيل

 دا شل 0 ك2 ت2 دا

 قراط لبج قيضم : زاجملا رخو ؛ لبالا يأ 7

 . هتعرصو هتيمر 7 هتلدجو . ' عيطقتلا : ديدجتلاو ٠ سلدنألا يأ 6

 . هانتبثأ ام باوصلا لعلو . ىنعمو انزو مقتسي ال وهو « مهدح اهاقبأ مهماه » ص (9

 . رسك 0

 منهج رانب خبط رجح وأ , فلتخم نيطو رجح :لبجسلاو . منهجل مسا نيجس (1]
 وه اك ىلوألا واولا ففخت نأ ىلع « ولوأ » زوجعو « ووذ » هلعلو رانزو ميقتسي ال وهو . لصألا يف اذك (2
 . « اولأ » قطنيف فراعتم
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 اكشخ تا
 ىدَم كولّملا تاف "كلم
 طارق ؛ ملهتود زاتئماَو ءاوطأرت
 و رواش سس رف

 و ىلوطلا ا

 ريو ء اس

 ُ مك مجتتالا ٠ تفك

 هعهتلودب امين ادلا 1

 كيك تنام زر نتن
 اَهتباؤذ يف 14 يدع "نم

 اَهتّدَكَو ايئعلا فدك

 ةفرعمو فرع نم وهف
 همي ع ودا و ه - 8.

 4 ماه

 هل ضيرتقلا فضَو' نم نيا
 عت 9# لع #ا ىليص دس لح

 ىٌدت رحبو اردن لزي ال

 ليدنبتو ٍديدلبت بلت
 ل يمحتو دي ملح تن وحن

 ٍليصلحتو نيسحت
 13 لالا فييلأت ىلإ

 ع

 كالا ا 0
 ليثكتل نسيملكت بر
 ٍليفرتو قرت نيك

 لس يلكتو فياكت كن رريخ

 ٍليلعتو ميلعت 3

 ليخشتو بيت
 لير زنتو ري فضَو

 ليوشتو ريوتت "نيب
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 : ءاضيأ لاقو

 تاس

 ”لطاوتعلا يلايتللا ”كايلعب تلك للا

 [ليوطلا]

 ٍنالصأ اهعّوفي ابقاتم ةالإ 1 نامرألا ةنياز امو

 (ة3)

)4 

9 
0 

 .هديدحتلا : ليلاتلا (53)
 : مزدحلاو رذحلاو ةظقيلاو مامتهالا

 . هنع وفعلا نئا ءايركز يبا حدم يف
 .« مايالا ١ ن

 ةثالثلا تايبالا

235 

 .ةيوصنم ةددحم : ةللؤم نذاو

 لطاو 1 باحسلا كايقسل تتادو

 ديدش هنا ينعي

 .17/5 : ن يف ىلدالا



 ,ةخححارب 2 اًرتقتسا ”لّطلاو ”قاتعلا اذإ ©ت سىيص و
 8 ةيص ضر

 "دعنا موُجُتلا وُحَت اهل تقرت

 اوس هد ”نيّدلا اذه ناد "نمو

 ”لذاح ُهاَيناد لئهأ 'نم هل ”سئيتف
 مهاشإ7د 2 هم اري ه و

 يدتغت برعلاو مجعلا يذه رمعللا "كل

 و ساس لا با ع

 لسحاور حور وأ تاّشنم اهب

 2 دي الو ف ني

 نك هعرو بغر اية

 اًهتهوجو فوثألا مُر ىلع درو
 اكهوحم كود ىنلا كيزاغمو امأ

 ”ملاعم يهو كرتشلا ضرأ تر دقل

 هتلفكو ”هروذحم ىدنهلا تيفك

 ًاطساب ةطيسبلا فانكأ تدّهمو

 ل كاوثمب الإ فئاخ الف

 6 دفاح كرهد ”نيكْمّتلا كل نينه

 رخاوز نا وو ”ملعف

 اهلان 'ضوّررلا ول بادآ ٌضغ ىلإ
 رهازأ ,روطسلا كيم اذإ

 دك ك1 ٍباَبْلي ىبأ
 هتويذ ٠ تتحسس ”نايبت هلل

 اهنف تان اًمدَأَو كرات

 و 2 و هن“ و رادع

 لئاسرو ىنملا مكح ىلع لسرف

 ”لفاحتجو «تّطس ”ليطاسأ ”كيلإ
 3 لبانقلاو انقلا اهمال جئافو

 لِماَحَم يهو شئيجلا اهثع 4 ضوقف
 لفاك هاعري كم فاك عيرالف

 ”لئاز يهدم "سيل ٍنامأ 5 لالظ

 لمآ كاوُدَجل الإ ٌسِيآالو

 ”لفاح كّردو وعادت اذإ بيجي
 ”لئاوم ”لاتبج 7 (تارق امك ”ملجو

 ”ليحام وهو رب نأ ًالاحم ناكل

 ل سنوت نأ نس » كلامك

 0 نابتحسب ىَرْأ 'نم لَو

 لئاقعلا تاّسنآلا ةنهو ”دايإ

 . ليخلا نمو سانلا نم ةفئاط يأ
 . « القتسا لوصلاو لوطلا اذا ١ ن )2(

 : لينقلاو ةلننقلا عمعمح (3)

 . بهذو اهنع لحر يا (4)
 . انتبثأ ام باوصلاو « لالطا » ص )5

 . مداخ : دفاح )6(

 . ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز (2)
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 02 ريكا مر م”راسو 5 2
 ةعاط فرص فاّيسأو عاري

 ود

 ةةرسغ هكّريغ جاهولا رسيتلا امو

 ات ”ءاسكاذ يدب اًهراَوأل /

 ىّضم نم ٌصقن ىظنرملا يبجي ُتالامك
 نيجدبتوللا ”لّصأت 'ذ ذإ اذه لصَحُ

 هويسسل هؤادعأ ىدم مام

 ٌتنج امب عوذتجلا يف " بطصنو "مفرف

 انَملا مهروحُت يف ًانعط 12 اَْفنَو)
 9 29-5 ل

 لعلاَو دْجَملا زرحأ ”الئهكو اديلَو

 8 ”لصاف مكحلا ”دصاق لك كرمأل
 9 ليالطلا اه باّجنت ام ةياب

 لئاّضتم اهتوأد ّإ روث الَو

 10(لئاروألا تاو"ذلا لضن تعأدا فيكف

 ”لصاح ونه ام ثحبلاب َىنَتبِي' لهو
 ”لتار فرتستلاو نامأ اهيغ

 ”لسالّسسلا 11 (انهُيلإ) هيلاوثت رجو
 13لصاتنملا لصَت 0

 ”لهاتكو ”مانس ًاثرإ امهم 3 هل

 يكس تاايصتلاو ملسلا يف ْتَقَراَف امو

 ليسو ”ةّيقوراف "دصاتقم

 محا 4 دل وج

 هراجن يدع نم لفل "نمو

 "لعاب دوجلا تملا هناطلسل

 15لفاَوتلا ليفت نمف

 ىحُتفلا 16 عَتم ام هللا ١ ؟ الص هيلع

 لكتامألا قاس نمت تاحتح امو
 اًرهاظم هنم باّطخلا17ّلَجت امأ

 « لضاف » لمتحي )8(

- 

 لجاتنو ”لججت هلل ء هصئفح ابأ

 ةملكلاو .
 . اهانعم ىلا دتهأ ملو « لئاطعلا » لمتحت ص يف

 . نص ىف مرخ (10)
 . ىننملاو نزولل ةيرورض ةدايز (33)
 : انقتو . ةيناثلا يف ىنعملاو نزوللو ىلوالا يف نزولل ةيرورض ةدايز (32)

 . توصت !: لصتو . دولستو نمحت

 . انتيثأ ام باوصلاو « لصانلا ١» ص (13)

 لتاق : عخابو . ريزفلا : دوجلا بيصلاو دادضالا نم وهو . ميركلا دعجلا (14)

 خاخ هناطلسل جابو امغ هسفن

 . باطخلا نب نمع دج : ليفنو .٠ ةبطعلا : ةلفان عمج (315)

 .٠ عافترالا ةياغ عقتراو علط : عم 016(

 .دلاولا ؛ لجانلاو . دلو يأ لجن (17)
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 اهتود عراتقي رثهتف يب 15 عيرق
 اتهئارإل ”دقاع 0 يؤ

 1 ”ةقالخلا اهيد 0

 لهَف 2 ”ةفرثعسو افورثعم رثحتبلا نه :

 ام هاوس دنع لاملا توين ”نوصتت

 ةماساو نا هتفتا هيف لع

 هس ا اع هل © سا

 س2 328 <

 لكات رم ّذلا م

 لماح ةّمنألا قود مادا

 ”لئابتفلا هليلتع تّلفتلا ام كلآذل

 لحاللح اهارتذ يفهم 19 لَحّبألا

 ”لياس فارتعلاو ,نافرعلا ىلع ُبيخَي
 20 لئاذولا ”لاذكت هاودجبو توج

 21لئاف لأسفلا ام رلمتغلا هادو الف

 اهي داعأ

 ىزرزرج ام لضفأ لضفلا كاذ هللا ىرَج
 اهدا م

 22 ”لئاوطلا ع روك 'ذملا هلوط نعف
 يتسلم ةسمالس ىبلعألا يف لاز الو ةهداسا ع

 23 ”لصاو ”ءارلا هقطُتت يف ىأذ ام ىري

 ةتاقإو« يترثعءاحلفص تا /

 ؟لغسمشلت"اق خااقإلا كلت ىف انأ امَّف
 هو هس و ام

 ةهابن ٍلومكلا رث ينتثرواو

 ىلعلا نم دايدزاو اثنا يذ لح

 رشم قئاع نب دلا لئقُن 4 دآ ىتم

 هلاَبَوو ىدّصلا فش ءىرمما يأو

 ارياسو يق راف يو دو اطر
 هاي يبا يف كي

 ”لقاتتم هقاستعإ ع كريغَف

 ؟”لياو كد وج 0 0

 نياق وقر تحس ايباد تقتل هلآ
 لساتش ”كلامتشاو مات ”كدوتف ء ىلو سب

 : لكن نم 3 لكانلاو ايتو رمذلاو : ةعراقملا يف بلاغلا ديلا (18)
 ل

 . عاجشلا ديسلا : لحالحلاو (19)
 ضلك ا درفم ٠ ةضفلا نم عطقلا (20)

(221) 0 

 . ةعسلاو ىنغلاو لضفلا : ةلئاط عمج : لئاوطلا (22)
 صاختيو ٠ ءارلاب 2 ناك يذلا 0 نب لصاو ىلا ريسسشب (23)

 . 14/1 : نييبتل بتلاو نايبلا رظنا . ةعاربب اهب قطنلا نم
 دوهجلا ةهنم غملبو هلقتا : رمألا هدا هدآ (24)

 ديفت ةداملاو هل ارظتنم كرصبب تعلطت اذا ؛يشلا لياخم تمش (2و)
 .دارملا قبقحت
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 :ءاحشأ لاثقو

 لاحرتتلاب هيلع حامّسلا 1 ”نَّض
 انهضيولفت ىلع همئاَرتع يبق

 يف ا نامه 0 ٠ ع را. م

 اهنيميو تكروب ةفالخلا نمي

 هنن نارتاكر تع دقو
 ”ةيوادع ةداع اهم لْخَي م

 هبل كترانو ان نأ للاغلا »آو
 ىوتلا هن دان ملحلا و ىدّتلا لل

 [لماكلا]

 نانلبا دس"

 2: لاتمرالا نع ةيتاكر يفر
 لاطتهلا 3 اًدّجللاب اهيَلَع ادا
 لالبإلاب هاوكش "نم ”ضاتعاف

 لالمكلاو فللا 2 تت
 لابتر راكم اهنا
 لاّحرو لمَحتب اهباجأف

 ما يرش هدو

 ناسحاإلا هدافاو

 - ةهداسدع .٠ اه ىو 5 هام و - © سيار 0

 لايع نيبو 5 اهتضيرف تلاع ٍةفاضإ نيب ميري سيل ِميَأ
 5 ماه 2و ههعام يب سوسو ها س

 ىوس ىودنللا رحبأ نم ةبرش له
 - هر ع 3 .- 2 : 0

 6 لاله نلك سارل ضيفي دمث

 لاوهألا محَسقَتِب الفلا طّسو يفتي الف ”لوُمخلا هيفاَوي اذ 'نَم
 ابقي مل "ذإ « مار الآوط الحر

 1 شتكا تكد فك اللا

 لاييتسملا ةلازشي ةلاثمإ) ”ةئحز نحل اعدم ترصق

 لامآلا كلصاتح ىَلَو هالؤل حلاّص 'نم ىتأ ام ركْشَي هللاو

 .هيلع بضغلا مايأهيضرتسيو ءايركزابآحدمي «(ه“ي)
 . انتبتأ ام باوصلاو.. فيحصت وهو « نظ ١» ص )1(

 6 يلاعملا نياو» نوكت نا نكميو.عارسإلا : لاقرإلا )2(

 .هاأصقاافرعب ال يذلا وأ ماعلا رطملا : ىدحجلا (ور

 8 هلزع :مهلا هممشش (4)

 . لوعت امدنع ثرالا ةضيرف ىلا ريسشي (5)
 7 ١ . .٠ 3 .٠ 2 ير

 ارجأ رهش لك ىضاقتي ناك انرعاش نا ىلع لدي تيبلا اذه (م)
 حدقلا رظنا : ةياجب يف اميقم هيلع ابوضغم ناك امدنع الينض

 ص 191 ٠

 يأ ميري مارو.ديزت يأ
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 < س63

 ىضترملا يحي أ ينامألا ؛ تسع

 ىرت *نأ اينادو ًانيد ىَرَي ” كلم / 4|
 ر.ع م عر راش هس ا

 اه دسا تفص ءاجيهلا اذإ اذكو

 ةلتلح ةتيلج حوتفلا الإ يضتري ال

 مح 1 كالا

 لازم لك فافنصإلا لتغ يرحل
 لإملا تو هبهاوم ىنادأ

 لاّبْشآلا يح اهنم اهلي رصف

 عر نفمأ خد
 لاصللص 'نم كالمألا يف غيص ام

 . ما رن دس سهر 7 - -

 هاتي يف دمتعم ركشلا يف يل يالوم
 6م

 م ساو هوه مب رد اه دس

 ةَعْدص وأ ”ةعيض ين'ادفت مل "نإ

 ري هعا اس

 لالعتسا نم وحجرأ امل يضم

 7 لاوحألا نسم يلاوحأ عايَّضق
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 و هم.ك هر 358 ساس تسع »

 لتبتقم هللا رصن كرش
 م ار هس 00 -

 بج اهسيج ةاداعّسسلا "كلو

 َنَع هثادعاَسو حوتنفلا نمض

 هنتوا لك ناسا ةيرش
 | "قللع هب 'قئلعتب مل بضتعلاو

 امم كولملاو ”كل امّملا ي ذه

 هاش ٠ و

 0 را هفر

 . هيلع ومهم ام هتلاحو ءرملا ا ااوحا )7(

 لاحلاو
 ع 046 رخاوأ اديحم ه هدهع ىلو 7

 نم لكا يرعب يناراخا 20

 يفو.حمرلا رص وهو لماع

 فورص اهب ينعي هيناثلا

 و ءاي ركز ابأ حدمب ()
0 

 عمج لماروعل و . مد : قلع ([)

 ل

 .هيلعءاعد وهو . لكتلا يآ (2)

 رمهدلا

 [لماكلا]

 ”لبجلاو ”للهتسلا ”كلنيتتحاَربَو
 لبا هدمب قاض للا

 ”لمألاو تا ركبلا اهلاصيإ
 ري در ل

 لسرلا لمحت ام تَنَّصَف دق

 "لمع اهل ام ”لماوعلا ثايح

 "لفت 3 ادهاجمو ادعاق . كل

 هولا اعلا ١
 لئاذ

 لاوحالاو
 .اضيأ ركنملا رمألا :

 سا و 6,

 رم دعلا وزع

 هد رار ل 5

 ,ةّفيخ "نم 'مكهُباَعِصَو

 رببعتلا
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 0 ا لح
 ىذأ لاوطلا لحرلل ”كننَت “ مل

 ”ةميم ىنضلا "نم ”كئلع "نيكو
 ”هكلطَم نوُمَْملا كئافشب
 برت -نم *ءاوثألا تقسو
 رات هله كيتا رفعت
 :هةبكلرت ديت لع “لك
 تسجح هي ٍداميإلا مراص اي

 "نع الف دوادنشم ٌرْزألا
 5 بر 2 م2 نا ل -

 اريس هب رمع ةلود يه
 5 0 ُُف هل راو ادعو 2

 يبأ نب دحاولا دبع نب ىيحي

 2 2 3 راو راس لس

 ارتظت ىدهتل عرفي ادبأ

 مرتك 'نِم ءالبلخلا ىبأ كلم
 0 ّ و عمرو
 لبقتو

 سبق ههجول راهنلا سمش 5 6-3 0 م2 5 افاعو
 هتعاطل ىولقتلا تثح 'نم

 هيف أ ءاردمألا 2 همس ساه ع

 "ليسا الو امد ليعمل ”ضيب

 ”لبالاو ”للبخلا ”كنكش شح

 ”لصتتا كيل ييرطتلاد

 ”اتبلاو ”لآلثإلا ”قّواستت
 لسفر اهب عل نا ةناحلاا
 لادا قولعأ ام ”ةروصنقم
 (4)'لّلخلا انراَّصْبأ "نع كيادَح

 ”ردح نق وانتم ككاو
 لّودلا اهرْمأ ةزعل تَعّضخ

 ”لمأ ىّرَولا نود اهل _ صفح
 'لقتنتت هابظب ىئدعلا ”لاح
 ” لش همكحب لالّلا يذل

 (ة) ”لوع يدلا هل دلما نو
 )6( ”لبقلا هب تك دس هل امدخ

 ”لشو هّننكل راحبلا ”لثم

 الز اناجئيتلا شت مل

 و هات

 . عزفلا : لمهولاو , ةمّحَت اهدحاو اهبعاصم : قيرطلا محق (3)
 مدالاب .٠ ىسشفملا فيسلا نفج : ةلخ عمج (41)

 ثنؤملاو رك ذملاو عمحجلاو دحاولل مدخلاو.ءامإلاو ديبعلا : لوخلا (5)

 ”.لئاخ دحاولل لاقيو
 ذا .هنزو ةماقإ ىلا وأ هاآنعم مهف ىلا دتعا ملو ضماغ رطشلا )06(

 :اذكم درو

 هصمخشأ هاوقألا لبقتو

 : تكدسو .« هلابح ه٠ حصيو .دارملا ىلا برقا انحالصإ لعلو
 .تتاعلوأ
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 هترغح () تحس دنألا كوخ
 سوى, مقاس 5

 ترسصتتو وهو ديعب "تيص

 اذإف مرك ذب (9) حالا قا

 ةييسسا املا تكرو

 نه ”نييملاعلا حاينرا يبأي
 ةمعان لبت ”نوصغلا اوفَصَو

 يف ”لواقم نع رئامض اوُفصَو
 ًاعادب اهنلسح 'نم تلج ىَملعُت
 اهتباَبَص نم تعاطتسا ولو
 ىَوَه هيف يحلا ”داهجلا ىواَس
 ”ةرذعم ءالُحلا يداسعاب /

 كح

 هب "دوج "نأ ”كلوتف سعف

 "هلم ةهلاَيئتع ىلإ يِلَمأ
 يل كرايتخال يرايتتخا لكأ

 اادّتّس دمحم ريمألا ييسح

 ًافادتغ ىدت رحب ميسر

 ”ةلماه (13) ل ألا اهل نسمت

 لوح اهلظ نع (8) هل "نإ ام
 ليتم ىيكس ىف" ناك
 ”لزغلا ىوطلا هتساحتم ترشت

 "لذا امعالاو انو ”ني”دلاو

 (10) ”ليلغلا اهب تدوأ ةّحارلو

 (11) لدّتعتو 66 ٍحيرلل

 لهتبتو وعادت هديلخت
 لكقملاو عا امممألا هب تّمعت

 (12) ”لّكحلا اهِرْسأب هيلإ را

 ”لادفلا رك نأ هفارلع "نم

 'لتبق اهب ام يداَيألا نإ
 لطعلا اهناش لاحل ًايلح

 لسِصتتم ”هلاَضرل يسر
 أ ا يلو ىلعو

 ”لتجلا مقادتي هلالجب
 ”لضتح هب رضحخ ىللعلا ”ضاور

 (14) ”لّهلا هب ًايعْرم َلاَز آل

 ماه مح

 و

 ىنعملا ىلا بيرق انحيلصت لعلو . نزولا ميقتسي الو « دي ١» ص (7)
 3 ا

 . نزولا ميقتسي الو هم ل )9(

 ناك ينيالا لالبإ 0 نامس 3 ةريثك : ليغ لبا وأ 1 (10)

 . ةصاخ دنحلا ني 00 يأ ةلحملا يهو ةلح عمج (12)

 . قيضلا (1و)
 .رطملاعياتت (,4)



 هس 111 -

 [طيسبلا]

 ”لالخإَو ”مارحإ دمع ثليحبا ”لالْمَأَوءالطأ يعيجت (1) تلط
 ”لامجأو قوت 'مهب تّفخ فيخلاب تهترنت ”امقألا تتاتك ”لزانم

 ”لافلا (2) نهاّرلا .لوف لاب هبنهشل ىرجو هلاي'ذأ“ هوت ىلبلا رج
 © ساس 9

 ”لاقرإو (3) ”ذاذْغإ سنألا لإ يلو اهب تاسنالا ثي دّح تليَرَع مكو

 لابقإ ضارعإلا ىلع ٍفئإل الو "ضر ونفصلا يف رادكال ماي
 (4)لابلب ايل نس 08 امف يلع يب تطين ةقالعلا ا

 'لابختا ىنيلا ررفتملا حت هد مضر 0

 00 تسب يف 5١) 1 تاهيه

 لات عع م) 2 2 رثكي مف
 لاوتخأو " ماملعأ يلإ وة هر هو ةَرذعَم ناوأسلا (7)7يكادجومب فيكو

 ٌلاَعْشإ ديلا فكأب اهل اًراَن همحقت يف ”شارف يبْلَق ”نأك

 (8) لاّتفأ ءرعنلا ءارس نم اهو اهينادت ىوهأ يتلا ”لولتق امأ

 لعلو نيرخالا ة ةنالثلا هدالواو ىبحي أبأ هدهع يلوو ءايركز ابا حدمي )0

 . سنوت ىلآ هئاجتلا لئاوإ يف كلذ

 يءبظلا دلو : ىلط عمج ءالطألاو . يمد تردصهأ : يعيجن تلط 6

 .دلوي ةعاس

 مئادلاو تباثلإا يا )2(

 . لاقرالا كلذكو ريسلا يف و عارسالا : ذاذغالا 3(

 ناك امبرو , نزولا مرخنم زجعلاو « ميقتسي ال شوشم تيبلا ردص (4)
 ب امك هعومجم يف تيسلا حالصا

 لاملي لابلا فسك ردافي امف اهتئالع يب تطين ةقالعلل اي
 باوصلا لملو . اهاتمم ىلا دننهأ ملو , فلالا يف جاجوعأ عم « ىزع » ص )5

 .انتيثا ام
 . نزولل ةيرورض ةدايز (6)
 .اهب هرفظآ : ةرذعم ناولسلا هدجوأ )7

 . ودعلا وهو لتق عمجب « لاتقا » هبيوصتو . فيحصت وهو « لايقأ » ص )5(
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 لاّجآو "لاما َيِبلَق *'لمو ًاسفيتك اهتارآد ىلإ يفرط ُريِد

 اهب () (فحتي) ”قوتئيتعو اًنرثلا يه

 (10) (لابشتر) يبظلا اهنم 00 نب ناريغ

 الا قاشعلا ”ةدئفأو ؛ تب اًهظحاول ترتغأ املك "ةلازغ/ ١

 بج يف يهو يرمع ”صلقت تّلَظ

 ”لالظأ (11) ةطّخلا رمل هيلع وفضَت

 ”لذانإو مافش هنيدي يفو _ يقل اتأرذإ ينتخ" نم تّبجعت

 افصو دقو ءريكذأ مل قيرلا ”ةلوسعتم 9

 )12( :لاتضع لاّيملا اهلنا يف لق ”نأ
 ع

 ”لاطلعم يلهو اح الألت امم اًهبئارت يف يللا ىنسأ ةنأك

 ”لاهنمو اهم فد رلا ن نم(13)' صعد ا ناببلا ؛ بيضق اهنم لقب

 اتتقتكتم امو يدهع ىلع انهيف تدّكم
 ”لا نأ عفو مللو لاح بحمل

 ا حسئمءافرد وْ ال حلاو ساو

 0 ار يا ير

 ”لاّصؤأو بارآ ”دقلا اهب تقال ُادتقَل ريمألا ناطلسب يلاصُتا الو
 لارلرز فئيحلا : اينحت 5 دقو هتلودب اين دلا تادهمت ”كنَم

 لاتخت نسا دورتب يف تحّبصأف 0 حوا ولا اهتسبلاو

 ”لافتاو رازوأ برحلل هند 0 *نإو دوجؤولا ظفح هظئافتح ىلع

 ”لاحْرت َرامعألا نذآ ٍةحاسب هئبئاتك كت اك درو

 . مجن مسأ قؤيعو ,« ص يف ضايب (9)
 امك اهلعلو . (؟) «٠ لاجتل » وا « لاجتر » لمتحت ةضياغ ةملك تدرو 20(

 .دسمالا ياانتبثا
 .٠ ةبلخلا حامرلا هيلا بسنت يذلا ناكملا 3(

 . برطشضشاو هزازتها دققا حمرلا ل 3 برطشملا ندلا حمرلا يا )12(

 . يلاعلا بيثكلا يا (53)
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 دققت ىدهلا ضزأ يف هاتر تنس
 ”لاقهنسإو 14 ؟نارتحإ ”نيهيف نرحل

 ”لافقأ 'قاقآلاو حيتافم تّحضأ "ربيت هآرم ىتّسلاك هؤارآ
 ”لآالطإ ديحوتلا ىلع حوتتفللف هئياَر ميسْلجّتللا ىلتع تطأ املهتم

 نمر يف ءاضئيبلا ةحمّسلا ىلإ ىده
 (16) ”لآالض دوسلا بوطتخلا (15) (يف) هؤاَنبأ

 "اس لهل اينادلاو ”نيدلا ىفش ادتقف
 ”لاّطَه لاحمإلا (17) ىدص نم نعش امك

 هس ع ٍضْررألا ةكلولم تّنذأ ' دقو
8 

 اود انو امادئنع مان ' مهئتموقو

 اولاَّص امب هيلا وع 'مهئتماتسان ردَمأ َلِإ الؤتلسا ”ةربابتجلا "نبأ
 ”ناوبللا رع "دلل مهتلاغو 0 ةيزاغ ليت مالا

 برع 'نمو منع 'نم ديّصلا تادصو / 81
 لايحب جلا كلا هناطتس وطسب

 ميك تتاد هنداع ”كلكنتو

 ”لاييجتملا لاطْبألا (18) ةروس اهب ىشنعَب
 هرعق

 ”لايلقأ ب اسنحألا يحلل اذإ مه و هتادشل ًانادْبع (19) ديدابتع اوُداَع
 ا نا ل 'مهب ابجل

 © عسا ولا ساس ساه

 ل اههلغءاو ها ةباهملا نم

 .٠ نزح ضرا يف ىشم يأ نزحا نم (34)

 . ىنعملاو نزولل ةيرورمض ةدايز (135)
 لل ول قدس و7 نيد نع رئاخا” وهو لاش عطج ا 06

 . طحقلاو بدجلا . شطملا : ىدسصلا )17(

 ةوطسلا : : ةروسلا (18(

 : اقاعفأ نعزرفتم انه دازإ . اهل هزقم ال + نئانلا نم :قرثلا ديدابملا ,(39)
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 اَهآدّمتغتا (20) 'نّمع 'ملهمئارج تلج
 "لا نغخي َربلا يف هل كئّم ”لالجج

 ”لامهإ لاهمإلا عم هلم سْيلو افرتش هب ”لاهئمإو 'ةانأ هيف
 امك هلإلا تاذ يف حَفْصَبَو وفني

 (21) 'لاصلفم لاضفملاو حّمْسيو وُخْسَي
 ”لاّخَفَو ”لاّوَقَف يلاعملا قو ىللع مامإلا ءاَي ركز وبأ امأ

 ايو يدرس ىاح
 "لا تلجإو "ناسئحإو ”نئعطو بارض

 اهيل لويشلاو هويت اشتاك
 22 ”لالمأ تملا ىَحَّرب ىّدعلا ىلع

 هئبئاوص تاق 'ذلم كمل (23) َباَض اَم

 الا _خ وي اسأل ونهم
 لاوجتو باَوْجَت دئهّسلاب 'هارغَأ امب نامآلا شرف ىلع ماَنَألا مان

 ”لاكشإ حاّضيإلا عم رقي لهو هرمي 24)ةدض 'نم دّنفلا "دبال
 اهلكحاضت جَسهْبي 'مل نارحلا "ةّضؤرو

 ”لاوسلخإ نازملا يداوتغل انجّس ىّتَح
 و | نأ ”ابأ .٠ "ل مل "كر 0

 )25( ا املو ٍصقح يبأ نب دمحم

 ا .ميقتسي ال وهو « نمه ١» ص (20)
 « لاصفم لاضفملاو » : وه باوصلا لعلو . فيحصت وهو . لامضفي ص (2:)

 . سانلا نيب لدعلا ةماقاو تاموصخلا يف لصفلا هتداع نم وه لاصفملاو
 . رابالا نبا رصش يف سسثك صوقنملا سانجلا نه فنصلا اذهو

 . ةبحلا وهو لص عمج (22)
 : .ذفني ملو ةيمرلا باصا : باص (23)

 : لصاق عمج : لاصقلاو . نزولا لالتنخال ةدئاز ءاهلاو « هتبض ١» ص (24)

 . عطاقلا فيببلا 1

 . سمعتي ملا (25)
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 انف لبق (2:»ميِهَب نامل 0

 مسيتلابإ يف عير ٍلوصتفلا "لك

 ةرصاتنع اربط رصاعأ تّواس
00 

 0 ٍدوجولل ررطفو ىَحْضأ براي

 ,لامتكإ و مامتنإ هللا (26) ةمعنل ع

 ”ناجحلو حاضا وأ نسكحلا هل
 لاو اس

 )28 ”لالحم هلرد عيد ضدألاو

 ”لاصآو راحسأ جا (29)ره "دلاف
8 

 قارس طوردن رجشر وت حش

 0 كْمّسفلا لاجملا يف ىطخلا بحر

 ”لاتاث ”لاجتآلاو (30) نطقت 0 1

 ”لافمأ لثمملا مادعثال ايتا» رئاس دنجملاو ىلثعلا يف ؛هؤابنأ /

 ناب رب ورا سرب لانكا هلام اع "نيم مثلعلا رت
 لاما راطممألا نم 0 انك 0 نم اياطعلا بيس لهتا و

 ّ امف تك 1 هتءالآ ”نأك
- 

 ل

 ”لآلاو )31( اسم لا * هوحن

 (32) لامْجَأَو' كلف مهب اهيلإ يم
 ”لاحلا لبقتسلا ىلع 2 00

 اولاط امك (33)اًزع اهتباؤذ تلاط

 ا 00

 هترضتح دولا موي موي .لككف
 هيلعتأ ٌراثآ ىنملا هيلع تلد

 2 تامرُكَملا يف هئابال ىمسأ

 كابشأو اًرون ترهب ةّلهأ اهتياغب وأ يلاعملا ,قفأب 'ملهت
 بيست بلا ف دنت كا نك ' نم

 ”لآلاو تاذلا ءامّسلل هه سبل
 ل حاّضولا مركلل هيلع يئن ثم ءاسأتبلا ٍدضَنع يف تلقب

 .« هللا ةممنب ٠» مصيو . « ةممنل » ص (26)

 . هيف ءوض ال دونما املظم (27)

 .اريتك هب نسانلا لحي يأ : لالحملا (28)

 . فيحصت وهو « سهداق » ص (29)

 . فيحلصت وهو « فطعت » ص 30م(

 . بارسلا : لآلاو ء ىيحيلا (33)
 . لمج عمج وهو « انتبثا اه باوصلاو « لاجأ » ص (32)

 .انتبثا ام باوصلاو ه٠ نع ه ص (33)
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 مهو ريمألا ىبتحتي وبأ اًرادتب (34) حاتي

 'لاسستننا رمزا موجتلاك 5

 (39”لا آل ردلقعلا "ملظتن بتر انك نيرا كلّما ماظن يف اوبر دق.
 0و م سرا وللا ةهاس ري سة هم دموع ه سل -

 لاين كالمألا رجلعأ امل كلم "مهل وتخو ابللعلا بر مهتانأ
 سمعا ساه

 يلققو ”نيملاعلا لا تك يالؤم

 ”لاملاو  ءاملا "كبدي 69) (انتكر ٍليبقت
0 

 ”كةحعحت دع“ ةحادم اهيف هل رثك ذب اه'ذمخ

 67 'لايرسج ٍضورلا ”لآالخ راد امك

 هدئبس6وركش لإ دلبعتل رش
 ”لانتتقأ رماَألاَ نم هئثدلع ”نإو |

 039 لابجإو ”ءادكإ رْمعشلل ناكل اهثتريشتع ايْلعلا كنّدبج الون
 سه ع رسو

 لالثإ نيفكلاو م كو كر تل نشرك لهما كل

 ”لابلا كئامْعَن يف“ معني َباَنَو ينادج تنشناو يبابش يضام بآو

 ىبللإو , هتايشلغتُسا فراولا ”كّلاظو
 (40) ”لافيتطاألا ”كنم َى وأ ليفط ىرذ

 ملا يل كاو'دتج 'نم حئاددملا ىتح
 هوو كاع دو - 89 - ماها 2ك

 2 5 ه ريوس رو هم عم

 ةتقرئعموأفو ورعم رحببلا اهيا ضف / 1207

 و م ءز 7 - 6 3 ه

 لاهجو ميه ىدص ورتو ملعت

 . حولي يآ (34)
 . لؤللا بحاص (35)
 . نزولل ةيرورصض ةدايز (36)
 .: نيثمكلا يأ )37(

 . سكملا باوصلاو « لفش الا دبملل ركش ال ه ص (38)

 . لشفو لخبو لالقآ .(39)
 نان قرأ فلج نول ةلقسأ ليج ريطفتلاو ”ةيمالا »نم 4م
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 : . اضيأ لاقو

 ل وبلا ا 0 ا 3

 يلع 4 حفصلا امهاوسل امَف

 يراَشع 'نم ”ةفيلخلا َّيتلافأ
 تاع“ زو اع اع ع

 ناجل لا تحبق دقو

 6 سماع

 ينتبح امل روكشلا نسل" نأ

 ميلَع ىلؤملا مهب ٍيمالخإو

 [رفاولا]

 لوّسو ”لّمأ ىضررلا "نم | حصو

 لوصَو ”هلئاسو تتمرص 3 (نمل)

 ”ليييرج نساالو انع دن
 '”لولقثأ هتلاقإ يف اذامَف

 يعش س

 ٍليمتجلا رم 06 رو و

 ألا دحجتلاو ”ةادع حا

 0 يمارجإ تأي مل ان
 و - 320 03 سا هس او دس

 ايفوح ”هْنَع هو اَذإ فود ليحرلا فازأ 5 اذإ هب 0
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 م9398 اضيأ لاقو

 [لماكلا]

 لابقتْسا يفو يتاياغ دّصق يف 2لابتبقإلا أدبم اذه يرعب
 2 بج و ل

 امنسحم

 يي

 كاسنجإلا 2 ةداثمب را ءيسمملا ”نّمزلا ! َينافاو

 . ىبحي ابا هدلوو ءايركز ابا حدمي (*)
 . ع أ نم حيحمصصتلاو « حضو » ص (1)

 . عا نم حيحصتلاو « عفسو » ص )2(

 . عا نم ةدايزلاو ص نه ةطقاس (3)
 .«؟حفصلا يف »عا )4

 .« ول فيكف هيلا »عا (5)

 هكرت دعب هيلا هئاجتلا دنع ةبطاش مكاح ىجرزخلا ىيحي نيسسحلا ابا حدمي (**)
 : (ناويدلل انتنيارد رظنا)' نييتوغارالا دنع هديس

 . انتيثا ام باوصلا لعلو ىنعم الو انزو ميقتسي الو.« يناذآ. ١» ص (1)
 تالرسلا اعلوت اع انبم ىلا دلما ابك ءورولا يقسو لون. ةباقلا» نه )2(

 .انتبثأ ام
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 لاح ربلاو ”لحلا يقلع تدمج اهَلُبَق الحو تلات 3ةتايقدو

 لاجؤألاو رعورلا ةدلعب تنمأَو لالذإلاو نواهلا دلعي تزرتعو

 لازلز نمو فظش "نم تادباك امب ةعديفو ٍضلفحخ يف توتو

 لال لقيتسا 4 ”ةيرزتم تيعدا نإو هفصأوب ”لقتنسأ آلام ؛ تيمتلو

 يلاحةلاحتساو يرهد روج نم يحترري تناك مورا "نأ كافكو

 'لزأ متت نعل ”ةلاج قطا تشك
 لال تقغأ يف تارستحلا ا

 همت 'نم لاصكتسا ىلع يكبأ

 لاضصآلاو راحنمألا يف ليطأو .
 يلاتقعك اناث الاقع تتناك 2 يسنلا ماهضرأ ١ ترافق اة[

 يحناوج 5 بيذملا ”قؤشلا "اعد

 يىلالجو مع جاف ىلزاشنل

 رم تالا ا ل ا
 .لاوتيمأ 1 لاوْمدل ًاضوتخ اهئاقش مكحي ينفتن 'تتفنأتنسافإ

 لاتبخل رام تدق نك فلم لامع يف اهنم تْلِز ام

 6ع 1 ”هاللح ىتادأ ينئاويإم | ديس نايسح ي وبأب

 لاّعفلا لئاقلاب وأ كلاطاهملا ٍضرراعلاب وأ لاضفملا داملاب

 لاتثآلا ىلإ لإ يبستبال يذلاو ا ءانْبأ "نم 0

 لامآلا ' مارت هال ىلعو ىذا ب سم مارتما ىلإ تادن
 .لاّمتهلا هحامس ثْبَعب ىرثأ ةمزأ يف هنيبج قرب ماش سم

 لاَسلعآلاو لاوقألا رهاطلا هادجو ٍهيبأ ع ةداتيسلا ثارو

 ا )3(

 . نزوللا ميقتسي الو « لالقتسالا ايازم ٠» لصصالا يف (4)
3( 0 

 . نص يف ضايب (6)

2350 



 لامك لست هابعا مق اثرإ ٠ةتبتاتا ام لع ىبَأ امي نأ
 لاكي ل اينادلا يف تألف ير مل نمو ايندلا ”دحاو وه

 يي ٍةطيسبلا لع سبل تاهف

 كاللقو ةحاجرو رادؤسس يف
 8 لاّضفإلا يف ”هاَرْفَألا ميلا دو ةةداسبلعو هلق ”دئعسو ”سئيق
 لاوحألا ىدم ”ىلع هيدل و ىأبي ادالسجت ديرتي قرش هل اوفي

 2 ا تح ا 0 موس ع

 22 هلو ائيحن انيتتثأ "مل هك تو
 .لاثمألاو عار ظنا 3 لف هبانبب تيد دقو نامزلا لق

 0 ءاشحجتتوتم هيلع نم ىسيع "نبا "نإ

 لاييمعمتحتالاو رعورلا يف هءاخسو

 لاصكتسا نم هل تلبهذ امتع ال داع يب هل'دتع كروتج ”كيفكَي
 لان ار سما ب كاتو رعقاو ١ بطتخ لك مفاد ”لاز ال
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 : اضيأ هلو

 [ليوطلا]

 لقّصلا كلذن هنود ًاهلجو لُّمأت "ةتليقص يهو ”ةآرملا ٍتلوانت

 اه ءاشغ اهئتع دوأ تَماَنَت ملف

 ”لسدححلا عدمتساو اطر 5300 لقوا

 0 3 رانأ ام هم ملظأف هقول الع اًرادَب اهنلهسشَف 12

 يمتني هيلاو روهشملا يباحصلا جرزخلا نب ... ميلد نب ةدابع نب دعس ينعي (8)

 ٠ 160/6 يناغالاو ٠ 303/2 ءاريسلا ةلحلا : يظنا . !ذه نيسحلا وبا

 .لرخفي ىأبي (3)
 .انتيشثا ام باوصلاو « نيفل » ص (150)
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 : ٠ دهزلا يف هلو

 "لباس ”ليبس ىرخألل كايد

 [لسماكلا]

 ”لماعع ”قّئفوُملا "نإ ءاهل ”لّملعاف
 ا ةداعسلا لين ىلع 'ص رحاو

 و رباب
 انهت إف .ليحرلا ادار ًدعأو

 ابرق بواذتكلا ”لّمألاو كاّنإ
 سم َِض رخو

 0 يي م 0

 سس سر رو ع

 رو

 ”لفاغ اهنع دوؤفملا 1

 و 6 0

 م أ لجاع م 0

 ”لئابح نورخ اماما رمت نو هل تيِصت لماذلا ةاجتلاب ' نم

 :ةكيصتلابج "نم طباخل .صالخلاب ' 5
 3 لستمادلا ماا ما ّ جل يف

 2-5 ”ءادتما ءرمملا ىلع 4 0

 اب ثيل تمثل هاءازإو

 ”دهاج ةدابعلا يف وه "نم وق ا
 اهراهنأ نعو نادع قع هيهلت
 ١ صل ه ىلإ الئهك هقوشتيو

 ه0 2 0-7

 ىوهلا ضفر ىلع ”لوبُجم كلِ

 و

 ل
 ”لهاج رةداهّزإإ وه نم راسو

 لوادجو ”لئامخ ءدمشلا ا

 لداه ”مامح وأ ا قرد
 78 وب مو رب 216

 لغاش لغش عالتقإلا نم

 ىعسملا ةرهاظم » باتك رخآب 3 4799 مقر طوطخم يف تدرو ةديصقلا )0

 ٠ (ةديصقلا نود دجنملا . د ةعبط) « « ليمجلا

 ل ثلا يدش وهو رطلا نم رورطملا (7)

 .ه. هل و ظ )2(

 » لحانالا ه لما 3

 , (دادشالا نم) مارح : لسي "4
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 ”لفاك فاك انا "نأ 6 هانكو: "ركوتم هةمرتكخب 5 لمريم

 'لئاس عمادو ىتسحلا رئارسب 2 رئاس 7 رثك ذ ءانيللعلاب زاف 'دتق
 ساخلا © ا .م- ل ل لس ل 6 يح

 ليخال مسكو ةملا توضح نما يدعو يلم ىرفتلاب قانماو
 ”لئاالتغ مايّصلا لدغ نم هيللعو 2هّبَر يجابأدلا يف يجانّملل 'لُق
 1 مك انتا ”نيزحلا وهو هب احرف 5 داّروأ ىف هللا باستك ولي

 ”لئاسو ميعنلا ىلإ ميقُملل يبه يتلا كئاسو 8|[تتبلق "نأ كيني 13١
 ةلئاز لظ سيعلا نأ تمعو:. >1 ةوارم تاحلاضلا تادتتعا نأَو 0 هم 0 د 0 20 2 1

 لزانمو نكاسم ”نيكسانلل  اهنإف ناتجلا سودرفب رْشْنْأ

 ”لئاآه ”ديعو هّمادقت ًاضررع 10بيئاه "الإ ِتاَعِبْتلا ”نمأي اال
 'لحاملاو هبحّصل ميِفَّششلا وهو 2 هرْجأ وُجْرَي نآرقلا 1! قذاح اي
 ريسئاشَب حاجتلا نم كئتلباق دق)

 12 (لئالد حالّصلا نم كئيلتع تادبو

 0 ميكتحلا رثكذلا ”لفاونو هتييصت ءازجلا نم ”ليلجلا تنأ

 لماك مان كْبدَل ناتجلا ىتتجو غباس فاض كّيَلاَلع باوّذلا ُبْوَت
 ”لصاتحلا ”دانتعلا وهف هلل "نُكْراَو 2”لصارلا ؛ءاشّرلا َوْهَف هب اتهاف ه ةعرد د هايس

 .« لسوتم »هاظ (5)
 .«م2ماهبو ١ دظ (6)
 . ظ نم حبلصتل :كلاو « نكذب ءايلعلاب » ص 7(

 . ل نم حيلصتلاو « تلق ١» ص 28(

 ..«ءامئاف هد (9)
 .« بجاح ءاظ (30)
 . لظ نه حيلصتلاو « وذاي » ص (32)
 . لف نم ةدايزلاو ص يف دجوي ال (12)
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 : + اضيأ لاقو

 [فيفخلا]

 ةلادتك لاكن ديو كنخ ١ ”تببل نأ م ا

 الاهتكا "مو د ١ امتع نوملا المت ا نإ
 ايس ألو ءارقألا  دانكف ”ةامح نع ادئاذ كلملاب ماق

 الاس فقتقتسا اهتبعب اهارأف 0 ”ةرامإلا اهل هتأرو

 يتلا فيقتل كيف ٠ انيستا هواه ومس كدت

 1 الاستألا اهلثقب ىقلتف [(تيئاخح اهادغ ىلع هنتضدناو

 الاّص لص نإ يدنهلا ماسحلاو ةلاّعف ةلاقسلا عيني "لزب مل
 و ل ل لا ع

 السًّصاوألاو باقّرلا قديف ريما رأزي نيح باغلا ”دّسأ

 الاب الاو 2 ثاثلإلا مرت 0 دعب نيح مي

 الاقشلا باحّسلا هضاوتخ يف رادبلاك 3 اهتمت ”ضاخ -ءاجليه بر

 الونئألاو امل تخل وقتك *”لك ءامد احيبتْسُم
 ديو ل فلبسلا م ا ءاضملا ىّرْعُي هيلإف

 لالا ا طمع ج1 ا اولا يف َْتَنَّصَأ
 - 8 1 عع

 الآكو ًاسفت غيص 0 4ىلآو لآريغ دحملا مق
5 

 ”اسلاو ناوحلا يارس ب د نيوض نوجا قل وا هدراو هيلا 9

 . انرعاش ةبكن ءانثا كلذ لعلو . سنوت نم ةياجبل هعوجر ةبسأنمب
 58 .ءادعأالا )2(

 . لطه : نطملا ليسأو . امايا نطملا رارمتسسا (2)
 . عطاسلا اهرابغ : ءاجيهلا لطسق (3)
 هنأ يأ اصخش يأ الكو رصقم ريغ يأو لآ ريغو ٠ مسقأ ىنعمب : ئبلا )4

 تسحر احرز اجلا كه يش

254 



 استستو ا
2 0 

00 
 و 9٠

 ٍمّتح هبدابأ ا تفرش

 ايحلا كّسمأ امْب

 ”لحب ”الاحترا "للعلا «(يأ 1

 اّججاذإ لإ 7 شالا ايلا

)5( 
)) 
7( 

 تقار

 . ص يف مرخ

 ٠ صص يف مرخ

 ةالامج ٠

 ًآبرتغو 5 نامزلا كوم اب

 راهظتسا ةدايزلاو

 0 حلا تبثم يب اباط

 التداثإلا رمد يف 0 اق

 الاوت ع ٍباَتَف ًءابتح ىيحتي 5 (يبأ "نم

 الاقتتا رق هل رادتبلا اذتكو

 ها هباحس انيمي تن
 الالج تّعار ماتا يف ”لالخخو

 ال ءالق ةلإو انكم اذكم

 انم راهظتس ١ ةدايزلاو
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 اضيأ لاقو ٠ :

 امامل ور الو ملُملا ينكت امامإ ٍحوستفلا راكبأ ”كئّمأ

 سس © اص ماس

 ديجي وأ رهازأ "لب رهاوز تعلط

 امامك سورلطلاو ق راهملا ضيب
 ىّل : 3 7 ماقأ ر ناطنسل ' مقأف

 امالثاإلا َدَّنأ كنتم "هتْساو
 امتالظ 'هانتس يفي ال حبصلاك م ردات مل اهل رصت تاب

 ماس و 1

 امالقألاو فايسألا 1 لأساو "لبكمو ”لادجم ةاادعلا يه
 سو ع سا لا

 ميت الح مهيلع "ديادتحلا قنح

 اسسلدادكآلا كيبقنو 2 ”ىلطلا يرْبب

 ةتسلا تايبالا نا نظلا بلغاو . هلبق امب ىنعمو انزو ةلسلا ميدع زجع )1(

 .هنع تلصف ليذلا ليوط ديصق نم ةيقابلا ةيقبلا يه
 . ةالط عمج وهو ٠ قانعالا )2(

2537 



- 118 - 

 ه اضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 ”وسيخسم يبلقو ينامثج ”نعظتيو ”محتلبا م ٍرودقملل 51
 ريشسااما

 ءاستنبجعاف 1 نارمأ هبذاجت

 و 8_0

 ع ”مازتلعاو حارص ' مار
 مولت هم لاط تح فحامتف ”ةئمالم ”هالقثت ال امكشنبعب

 مسيل سولبعلا ىبقتع يف . ره د لإَف هئاجر حاجت' نم هاو الو
 ريادة مسا م 00

 مرمر تع وهز ٍساؤلا سيمتخ لفتبا اًرصاتن 2 هني رصاّتلاب 0 "نإ

  / 14١ءافويسلا يِضْمَتت امك «يضمتو 2

 يمس ريق كك كتل
 لل 3 نع ريسملا تعمزأ ”يملغرب

 يِغرُس نجما يايا افارصو
 ه5 عع

 مدت لإ ميدؤوتلا طتبتغ الو فاهذت الإ حيرتبتلا هدسح اف

 ”لزرحبت ملو رارطضا يلاحرشل يناعاد .

 مرتي ءاملا اه ىحمأ ام للحم
 مظعأو دولج ىَقْبي ام ”مظلعأتف ”مهاوط مهاوط "تلا نو و ا # ها عش الا

 ديس نوملا لوب لاير «رايوكزوبأ هلع بضلااملا ةياميب امانا" .1()
 .هنع وقعلاب ةلاسر ىقلت انه هلعلو

 .انتيثا ام باوصلاو , فيحصت وهو « نارما ١» ص )2

 نب سانلع نب رصانلا اهينابو اهسسؤم ىلا ةبسن ةيرصانلاو .٠ ةياجب يا )2(

 . ه 457 يلاوح اهانب يذلا دامح

 . نسحأ وهو « ىلقلا لع » لمتحيو انتبثا اه باوصلاو « ىلع ١» ص )3(

 . 6 طبق » بسانيل انتيثا ام باوصصلا لملو « ترج » ص )4
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 ”هيأو ”ميعتي الإ مهتم مف 5 مهتدلاو مهتداع ىسألا يف اس
 و لكزز ”كَف 5 د م

 8 2 را. ما 0

 يتيطل اداز نذإلاو ٍِِض رلا ينافك

 و سو هس اس ايو ه١ 9 - ع و

 دعامات د
-- 

0 

 هت نادي -  ةفاالخلا راد ىف ع ”مكو
 يوه ع و ماسه هع 5 3

 2 || 3 رحاب ذو هال معروف ”متكو

0 00000072 

 تا

 مادقتتت اهيف ”لبَق "نم يل ”ناك دَقف
 ري دع هو ا 0

 ”متهنبم بستكتلا يف باب جريل يلْقتت انهبلإ اهثم يبَأ ىلع

 ةثممَيَأو اهوحت يهجوأ وأ يتلا يتلبق دلهعلا يلو ميا

 خخ لا ينث دان لاخلا لاقتتال ىسع

 محرم ىداتم ينأ ”ةةّيرم الف

 , نم يل نآ نإف

 برقاو . هحيحصت ىلا دتها مل فيحصت هيفو نزولا لتخم رطشلا 6

 يتالا حيلصتلا دارملا ىلا

 م ل ا ا يشدو مهترهاخ ىسالا يف تسل

 . نجعلا

 .يدصقو يتهجول (7)
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 مكعتأ هيدايأ ىّتَش 0 يف تلو امو 5 ىجسعرملا كسلا متعئتي 'نأ هبب يبستحو

 7 ٍليلجلا بطخلا "نم باطخ

 مرسم ليتجلا يأرلا ىلع * سرطو

 ايكو ىمحرو ًافطتع ىتدتهلا مامإ

0 

 اومخحريو اًوقرَب 'نأ يِلاَوَملا ”نأشف

 يِلِصاَو كتاّفنلا "ناك يِدرْوَسم 8 (يفو)
 مرسل .هاشاح هاشاح يرادصم ينأ

 لق لّثؤُملا ”دنجملا مكح دقو 3
 مكحُم كادت وج رب :يدتلا احب

 ة.م و

 قنققحم كيف 2 ”لومأملا وه «٠ « ينيقي

 ةسمييح ريب نظ كالْمَألا رئاس يفو

 8 3 ”كئيَلتع لوما اهيأاايو
 يحتل يفاورلا ةنهيط ا |

 ' ىرولا نيم ةلككو اقبل ىرت تيقب

 مركُم كبحب وأ ىرعم كركشب
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 م اضيأ لاقو

 [رفاولا]

 ما 6 مار ماستتمتلا تنم رتغا ينامك

  ماظنلا نم ديررفلا رثتنا امك دايردزا يف تّمععَأ ام رأبأ

 . اص يف مرخ (8)
 . اقلحصت وهو « ةدومه » ص هد اص (9)

 .دهملا يلوب امفشتسم ىلوالا هتبكن دنع اهآشنا (*)
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 يبياوررلا ٌرْمَر انهجيرأ نآك
 يِياوغلا ود اهشير دج نإ

 ًاحاتيترا يفطاتعم ثيل تالزه

 ايجي را هر دل تبو
 م

 رماه ءاطععإلا < دوقتمف

 اميف ءاضيب 1 دي "نم ”نئاتكو

 ”لكب ا "نأ يركع

 يشم 50 1

 :ثرهاظ يك وكل 0 7

 يالا ”ةفيحل مادخ نمو
 3 ريغ يأ 0 ”مامإ

 عاق هدهاشت ص ظعأو

 يفسح كك يِداَعألا هب ماسلت/

 موج ,صلقح يبأ يتب ناك
 ”هادتشلم يف ىئبحلا 4 دتقع) اذإ

 رم م

 ىدسح

 وو

 ”هادت ىلإ 5 ؛ءابجلا لكو 'نَِو
 اَياَرَببلا هكاالمأ هع رصتقت عروس و سرع

 ”ءازوصيتتحع هتياغب 'ملهفنأل

 هش 2 'مقأ انالومأ

 ٠ فرصحصت 3 وهو 6 يوم و نش )2

 ١ شيجلا يا (2)
 تاوملا وج لاذ وع )3(

4 
(53) 

 مامكلا بينج اكحاض رع
 ل ”ديراغأ "ةّحراتطم

 مادملا نم فيرّتلا بِرَط امك
 مالطفلا ىَبنقع مآ نكلو
 مات ءاظحإلا "نم ةيوعرتو

 مالبتساو د لمَؤأ
 ,مكناك' ماك ناسحإو

 2 ماهل شلي يف هاهل مافي
 يماسح وأ يناتس وأ ينجم

 ماركا لين ىلع ”هناداتعس
 مار كبجملا غ ىلإ هم داوتخ

 ماتيتخاو ةلالضلا ءادّرإب

 . مالظلاب بماذَي حلبصلا 3

 ماتظعلا بوتلاب 3 ماق ام اَذإ

 ماوي لاتمغم ليغلا ثْيَلو
 ْ . مامن م

 1 1 نيم ج داوتهلا ”مشلا امف

 ر ماطقلا يف اّبع رنارثحتبا امَف

 مامّتلا نم سليل علا دولعو
 _ ماغرلاب ”قصاول 'مهفتاَو
 مالتكلا رح كا نإو كيلإ

 .انتعا اه
 + ةنسوسولا ةبلكلا قه لدح قورخلا اياقيو. نم يف مرخ
 .ءاطعلا:ءابحلاو.نزولا ميقتسي الو « ىبحلا » ص
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 ءاحلا فرمو كنا ادت مخ زكر هلاك يات ةفقلو
 _ مامعلا رْطَق نه اما ك0 تلا ف رمتعلا

 سه تودأع

 ماسلا معتلا نم . هممنأَف 0 امو هل

 مامُه حاجمحتج ”لككب كيني ىضّرلا يف عفاشتلا ينس

 مليت 6 كك يفد كم ءاصقإ لوط ينارب

 , ماوألا نابت يرلاب تستفتع 22 جلا 201 لأ راو
 ماتألل ري كلايحمو يس رشبملا ةلايحم

 رماركلا ةكئاالمثل ”كلالخ نيكل َدبَعلا كوالا دا كنأو
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 : ءاضيأ لاقو

 [لماكلا]

 ماالسإلا رصانب ماسلا ىدوأ مانإألا ةةولس ثالث يد
0 

 ماعم راد بارشلاب 0 اهضي وُنعَت لإ 1 اعادو

 امي مهيداه ,لثكت ْنِم ىرولا 3 يهد دا(و)

 مايه وألاو  ماهثألا ىلع ابعأ

 لكم اكادعأ دف قرعلا دوجشلا يدع
 ما لطتإلا ملاطم ءاّرعلا دفو

 ماودد دودخلا ىلع بولأقلا نمف اهعومأد رمح نافلجألا تماقتو
 5 ل -70- ا للا اهب نس نق ا

 مادلعألا نم ”ىْمأ ال ثليَح يف هدوجو يعن الإ مهعارام 37

 اًننهمو 64 ةيناثلا يدامج 22 ةنوس يفوتملا يصفملا ءايركز يبا ءاثر يف )9

 خيرات +٠ 394/3 برفملا نايبلا « 27 624/6 خ ىظنا) ةفالخلاب قيضتشملا

 . ةيناثلا ىدامج 29 ىفوت هدنعو 51 ةلدالا , 34 ص نينلودلا

 .٠ نزولا ميقتسي الو « هماعد » ص )2

 . نزولل ةيرورمض ةدايز (2)
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 ءآدستم ترش كلانلا تتنعلا' ندو
 ماسح نرسم اتا ع واووو ش

 انهيتجاسم تارك وايل كا نارا

 3 مايهو ىوه نم «راونو تست

 را ”ءاضتق اوفو امل انسأ -*مهسوفلت هيلع اولتق ول هللات

 يسيح اميكتحُم حابأ بولا بطلع
 ل ذا كا رق 3 ا

 ماحم لود حاطف دردملا كلم 0

 ىادريستتللا ل رادتتسا تنبأ ”همو : ىلا
 - - و و 0-3

 4 ماو مو رئامع ءلم شيجلاو

 ماجآلاو داسألاب كوفاو نقلا اولتقتلعا مه اذ ةامكلا هيف

 مرددين هع ل : مار ”ءانعأ

 يِمارتيو هود ”لضاتي ىعرص

 رمالظ حوسم ايْندلا جلا ام هيياقتلا "نم حبنأ , ع روث

 ىدرلا و 4 ىدأوأ ىديلا نك

 0 ”ماصممّصلا ”كتني دق
- 

 يماوط رراحبلل ام ؟ ًايساور ل ابجلال ام ؟ ًاعلاوط ٠ موُجُنِل ام
00 7" ْ 

 ؟ _ماالالاو تارسحلا ةدش نم

 رمامزب ىرألا لإ ديقو ىيحي ىمترلا هادم درو
 مايح هيلع ةدئفأب 6 ده هل ًايقس في رش ”طلخ كانهو

 . قدزرفلا جوز راونودفيحصت وهو « مامه»١ ص (3)

 5 ةمساولا ةزافملاو الفلا : ةاموم عمج )4

 ةنيطنسق لامعا نم ةنيدم' يهو , .شازجلا يقرشب يرحب ًافرم ةبانع وا ةنوب 05(

 ىنعمي « تقاب » لمتحت لصالا يف « تناب » و . يسنوتلا لحاسلا يبرغ

 يا نبا 0 نكلو , تباغ
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 تتّحرت مالّسلا راد ىوت امل
 *نم ايمالاو راحسألا يف بيط ال

 هلق هل

 مالسب ان رهد ”نيماحم ع

 مامإ رئيخب هلم ى رّثلا باط

 ىتلحلا ”كثت 'نم _ضْرألا ٌروُِهظ تتم
 .٠ ه م5 و

 مملادجر "نوط اهنع نينح ذإ

 ”ةتلالجج هع ”قيضتي ُنامزلا ناك
 تكا , مؤيب 6 3 هد فه

 ا انمو ان راقت اا فوت ارق
 مد

 ًابراآحُمو ًاملاسم هيلإ ريظناو
 اناطو نرتملا ”ةيمداتم هكيلتغ 138

 هناكسإ "نع تاكّرحلا ِتباجتناو
 ل بد هش

 عن
 هكساةم

 ٍىّضق دقف بيجت ا ”دجتأو مهثأ

 ماه ص

 املإو ملأ م يباتييتحا فيك

 ةرمخ نم ًايحاص. ينوبسُحَت :

 كك ا ءانولا نم

 اهذعب ٌتفاَو تا ”دحآلا نم ياي

 اهءاتثأ ىدؤلا لَم ىأتنا مل

 اهل ولعت ةفالخب مسه رْوَ اي
 اهمكحل نميل باقعَألا يف * 2 .دتو

 ” يع ممأت ”متهمامإ اًضْرأ

 هلجت ”ةَرامإ الون هبامسق

 ”نئاك وله يذلاب فشوتك هارتأ

 مالو ةبرت يف هب اذِإَف

 ماتحب هل رثأ به 7 اًذام
 ها

 00 ةرلسأ ل
2 

 ماع نيبو 0 نيب ام

 350 000 سوح

 مارح ةدبوبشم ةرفز "نم

 ماهثإلاو و داجنإلا ويخأ ًابحن

 ماتالاك هيف رص ةانيح

 يما لل ةنوُسلاعلا اهيف نرحلل

 0 د دي راك أ

 ماسقم "نيج ذا يف ايل شن

 ماظع ءافتكا اهمئاظع ىفكف

 ماشهو مما ب ”ءافلحع

 ماونعألاو ٠ باّقحألا 8 ىدم خت

  ماغرإلاب يغبلا ٠ فتئأل اًوفوو

 . ماظن رغب اًرثت ىدكهلا ادمن
 همسه رو ماه س 02 ا ل

 ماتعم رهوج "نمو ”*هَمانعاف

 .انتبثا ام باوصلاو «ده د لصالا يف (7)
 0« دلصضه » ص 28,

 5 هراتخا ىا 292(
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 ساس . شرس م ال ”هماقأو

0 
 امدَشَف بوطُخلا م هد مهتمهد

 ايلفاح اع هاضن هامترا امثل

 هدا ترا مشب

 ةصكارشإ اكطاس 2 كو
 كا

 "ةباّصع كولملا يف هل الا

 ٍةيصلقح ةلؤدب مانألا ىرشنب

 يصل ا ادبا

 م

 موق رلتخ'هآرو هناطنلس

 .مامت ادب هثم اًهاجد لج

 ماسلا هيأر نم ئّدعلا 206

 00 لاؤس « هوجن ملام

 اَنصآلا دّئبلعل ءاوذلا تحت

 0 يمال ةطلاخُمم ًافلأ هب ىّرَتَف

 _ماسلجألا يف حاولا انهب ترم

  مامك ةوراد ةرامزألا اهنأكت

 ماَيألا : رجفاو) لاري هلأ

 ماسلا ههدجو نم اآههنجو يف
 ودع

 .مالقألاو فاينل رخفم يه

 . ماليتعألاو «تايازلا قروُمتم

 _ ماربإلاو .ضْقلا يف ياهبم

 يب لق 3 لئاَستشلاك ”لئامسملا كلت

 هرك ون سا سل

 تالا دانا كسلا قت

 ايرعِمي اننيم ”ليطملا تلك

 اهلثم ةّيررال ةّيرّرلا كلت»

 اد 01 ماضمخ ل لح (10)

 .خرد ةمالد (11)

 9 ها حج

 مايقو اهقرتتحي ةضلهت نع

 14 0 وبأ اهينافك ا
 هسا“ اه

 5 انئمتا ام بارصل

 ةيينرادنم ىاارقلا ليقوم, هاو ل 1 (لق)
 لاي اهدا هليعلا" بكل ور كيف تلا عايرلا , ةيناكلا نتاع" ف5)

 5 لأمشو

 هيزعيو ةفالخلاب هئنهيو قئولا اهيف حدمي مامت يبا ةديصق ىلل ريمشي (54)
 . مصتعملا هِميبا يف
 5 ةروكذملا ةديصقلا نم مامت يبال سخالا تيبلاو 35 10942 ةرهاقلا
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 م اضيأ لاقو

 [ليوضلا]

 همامتغ "نم ايتحلا علقو ةرئاكم همامإ يِدانعَأ ىتداع هلل ًائينه

 قييحتللاو دولا _ عرشتم نم اند يِصق

 هلمايح لبق 0

 ةتالسوبل رعود 0 رود نا طولت
 همالسب هرئتس يف اهفرعت ”*ةمارتك ميركل باتا "ىلإ هئدح
 0 3 ةعرش ىلعأ هئّدحأ

 همارطضا يف تر ىللحأ هلع
 هما  ي3ي8 سس سو ها« مقدس ل3

 م رم دلا دا ىلوم عئاتص

 يي

 همازهتا يف ”هنأ اًراذتعا هاتك

 هةحتحسملا اهينأتستت نع يفاوتفلا نككت

 هماجستا ادثع راطتقلا ىصلحُي تاَهبَمَو
 ا قرب ثائلإلاب هيرغبو هسا راو حير هيجرت ىدن باحسإ [130]

 .هنم وفعلا ثا اهاشثا هلعل (*)

 .همايح ليق يرلا « يماه » هايحف : زجعلا نوكيف « يماه » نع فرحم هلعل )2

 . ةراجملا : باتكك مالسلا )2

 .دروملا : ةعرشلاو . ةعردلا : ةعرتلا (3)
 .داقنا )4
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 كا 00
 : مارم 0-0 برا هل 0

 150 هلقارلعأ ةرهطم و 03
 هتماتس ىلعأ رخفلا ناثس 'نم اهل

 ,همازتلعا ”ءاضم اينادلاو ني دللو هزازتعا ”ءاهب ايلعلاو دخلا ىلع

 ٍهمالتك يفاش رهدلا ”مولثك وُسأَيو هلاعف يفاك رئفكلا ل وس

 همام ذب 'قلتعَي مل يذلا مدي "كرات وه امو ٍيتأي ام بقاع

 5 هيالع فك مجتلا ”لاتت ثيحب يانج نم يّ اًراختفا ينافك

 ةهررشسس نو كلا َرْادَب هثم ىرأ

 6 همارغ ردع دولا رحب رصْبأو

 ٍهمارتحاو 7 هلك يف اذ انأ اهف رةفاخمو ا

 (هماسحبي ه راد "نم 8 هفرط ىلع هبايث ىف هعاطقإ ىلإ ريس

1 

 0 اضيأ لاقو

 [ليوضلا]

 اةيجيدتحلا عيتتسي علمادلا "قي ,رأ تف رَأ
 ام ديسنتتستع ةاعانأ روفاكلا تبل امف

 روم 6- سه لمس ةهيسامج

 امهنم ضورلل هيرون ىلإ ونرتف ًاسجرت دّحلا ىلع درو هرشنأو

 .« همالغ » نع فحصم هنا نظلا بلغاو . يقسلا يل )5

 .هكاله (6)

 . حيحصلا وه هلعلو « هلظ يف » لمتحيو . هتمرحو ةلايع )0(

 يف هديصق نم بيطلا يبا نع لوقنم هلمكأب تيبلاو ٠ ميركلا سرفلا (8)
 : :هملطمو ةلودلا فيس حدم

 هياهسل اهشير دادع يبرت هيادم داؤف يمصي ايمار ايأ

 . ىحضالا ديع ةبسانمب سلدنالا ذاقنأ ىلع هضرحيو ءايركز ابأ حدمي (*)
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 ىتنفلا أَبْتأ ىلا داهتعل انين

 اي هنم ,ءاتلحألا يف رق يستاا

 هةتتسا ف 1 ٍدئرلا طلقستك ىرثك ذو

 امّيتُم يلخلا ينثت ىوللا طقس
 امّسخم قيحّرلا ضف ىتتف اولاقف 2 ”ةّيحبرأ انهباقْنعأ يف تفاهت

 يجرح آنبقب امنع 3 اولئنقتب 'ملأ

 اَسّحرم اًنظ هيف اَولاجأ فيكف
 ةرادسم تاوببب حار الو يئاك

 ايفو 4: ذك باوكألا اهب تي

 1 يب ىجحلا يناهئيو "يم

 انتي ايف لا اكمل هه مك
 00 بولتقلا تاّبَح فدائيم ) 7 ٠ رذآج ص ينامر 6 ا"ذيقو

 رق ار لك ىدل ارث هل ”نأك / لقا

 اساس كاس اولا

 5 1 هوم ا نم ناطُلت 06 1

1 
 لع »© لص لج ساه سش

 امرمرع كوسم طيح فا فحاريو ١

 «ًاخسان» اءاش ام بحلا يف ًاعراش ىنأ
 مه و هى, 1

 ةاامكحمء,و مارغلا ر ءانبأ 7 اع
2 

 . ىنمملاو نزولل ةيرورض ةدايز (2)
 . فيحصل و » ةيحرأ 2 ص )2

07 
 ول 1 ان لل تكد 0 ا ل )5(

 , انتبثا ام باوصلاو . دعبتسم وهو , ادقوتم يا « اديقو ١» ص (6)
 اى د0 مدس يح و ب ع الد

 . (سوماق)
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 م تس !»

 امج رءاتمآللا كلفس "نم لثتحو اللحم ء داتا لادخا نر دك

 امتئليض هاشحأو ًايبظ ”هل زاغأ ابّصلا قلص "نيم ”نآلم هب تفتك

 ه عم هس -

 امّنجس عمادتملا ”ثدْئبأَف هبت يحناوتج تلِوط اه ةدلإ ابثحلا اَمَو

 ىَر_ قا ىلإ نانعلا يل ىلع ”مآلأ

 ىّمحلا ىلع ناتجلا مرح يف ”لانسلعأو
 هاما وو 2

 ”ةدالغ ري محلا هاوااذممو

 [حيسم ارفف ىوهلا ”لئبح اهب تا'دقع

 امّرضَتْم اهلالظأ "نم هاو آشّدطمَتسم انهلاسناس نع 7ةلّسحأ
 املكَت مولككلا لت هب تحابف يتقالع تمتتك نأ لإ بئاذ الو

 قع دل ”مجتأ اهب ىعْرأ ىحتفلا سئمسشك

 ىَمُدلاك ”ضيبلا اهئآرتج 'نيم رلجاهأو
 امقْرَأ رلّتسشلا ”لّسرُم اهيف نّمَكَت 0 ٍنساحتملا اهثم تْقّلَعَت

 قيرحكيملا ب م يلخلا ىومهأ "ال يليلخ
 نة ديس دعو ًاقاشلع ”دسفي

 تحممأ م تنك نإ ديغلا لاصإو تمرح

 ا ل ا ةلمرب

 < ملا ربحلا ةدوهنع تللخو

 ةامجمجت اريمَض وأ ايف ًاناسل

 نيه كو ع ”لوخ اره 0-0

 انتا رسْعلا ىجاد يف تّحؤوأ يداَيأ
 مس ا ساج تا

 انتملعم ”ةرافإلا ناد يتازبو: 9كم ةةاعسلا لدين ىلإ ينادتح

 2 أو ُدَرطأ )7(

 ا 9(
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 انادت تتمتع نارا ةرؤشلابو 1
 ةلغثام تْمْأق 'ذإ وعلا طاسب تلمشو

 2 9 226 هر همس ىو 5 3 3 3

 10امَلْمَلَي قار لإ ةتوبحل ةرلكفتب تمر اه رمامإو امأ

 ارسل رادتبلا ينجح نمانل ىلتجتت

 1! ام رضخ ركحتبلا مليت "نم انب فحو

 هلناتبو هةستانرا نإ 22 طن"

 انخيلاو 0 ال ًاميعن ملت

 اآستبمو ارشب رْطضّتلا عيبرلا يف "لف

 امسليَمو 13 اًرسشت قئّطلا حابّصلا يف 'لقو

 اكييد يس اذإ تاماطلا نه يح
 تسمح اذإ تايراّضفلا هثلع 14 لككنتو ١ ١

 تهتم كيهاتو حت :ىكمترتملا لإ
 ىلا كيهانو ايذعلا هترفحل

 تيا مه دعا“ كولملاب امس
٠ 2 

 واهس م د ل و* و

 امون ادنهتو .صلفتح يبأ رك اهيطتخ دهم يف 'هئيم هبت

 ىفغغولاو .مذسلا يف زوفلا حادق ”ليجسم

 انيبجحسأ م قي و اق وقم آم ريل

 0 ا

 عساولا : م )
 قا ما )12(

 . انتبثا ام باوصصلا لعلو . اردن : لمصالا يف )

 .٠ مزهنتو نبجت يأ انتبثا ام باوصلاو ٠ « لكتو ١» ص (54)
 . هبلط : ءيشلا ممهت (5)

0 
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 ةرسلغ حصوأب ايثادلا ىلع اللطُم
 اميلُم ثداوتحلا للبلا يف حبّصلا يه

 ايعحارأو هابط نم هيلع قرأ هّمَلَف 6 عاعسشلا ني دلل ملأت

 امّظتُم ادئقع ميسجّتلا رثت 'دقف ارشد !"دلقع ديحْوّتلا مظتن 'نإَف

 هلاليليج 17 (يف) ًاعطاس ًاجارس نأك

 20 ا

 ال شهب ًامساب اهاحر و

 انهجتُم 1و ابباغ اهاحض دأآرب
 اعل 4 ”نالاذج هاقلن ام رثكأو

 ابد هتك يف يطخلا ىكتب ام اذإ
 انتانعم هع ااطح رحبت 2 ٍسأدتقمملا هاوتّمب فوطتا

 امَّلطَحُمم ”هانتق "ندع ًاحاحص هيلع اهُرادمم حوتفلا ٌثيداحأ يورتو
 متتحم مذ ”لاح هئادلعأ ىلع ”لاحأ

 20امآندكهلو علو تايارو ًاجاجع

 ًايبسا 0 مه'دأ مهيلع حارف

 اًمه'دأ حلبطلا بهشأ 21 'مهليلإ ىحض

 هةر 53 يدعي ةحاز هَل
 اهب "ضيفني ىتح اهسطب ىدت

 انتم رافعلا ىلا قاد اميقم نان كاب يل امْف ا

 .قرفتملا : عاعشلا (16)

 . ىنمملاو نزولل ةيرورصضض ةدايز (17)
 . انتبثا ام باوصلا لعلو ٠ عرسم » ص (18)

 . قايسلا هدرفي امك انتبثا ام باوصلاو . « امسساب » ص 29(

 . داح : مثهل فيس (20)

 ٠ نزولا ميقتسي الو « مهل » ص )21(

 .:ايتبثا ام باوصلاو + دمي »' نسا /(22)
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 ىدلااو ملاحلاو ملاعلا نوف ديف

 اَسّنَعت نم هادنعع يلآوملا ىتلحأو
 ىذه ة ةوعاد ع تلفان ىدتهلا مامإ / ل33

 ه5 وللا ”عيسترلا د7 امن كيتو
 ىكعلاو دلجملا كلل .٠ اينادلاو ”نيادلا كتل

 امرلجُم بقاّعُت ا يفاعت

 اهم ١ىناجلا دارو ةدتتلا
 انكم ىباوتلا ”لك' يف” تللز اهو

 و سا © ماس

 25 ةلعسيسب ”ليمجلا ةايكيم انكسر
 - ب

- 

 انتصرت 1 قلد 2

 سس ا لا هول
 ةهاساس

 27امجنتم ”كتاحسم م ىجرت "كي دب

 انس تع نحبلاو لا رئهظ بكرتو
 يرد حستمو كتلإ ارزظ اهلك ارم

 ايبا كباب الات: قرم نمَف

 : ها . جحامرل : حيشولاو . لقثا : دأ
 1 رورض ةدايز (

 . هيب : نوكت نأ ناو كس لسحر م امتحن و نع

 : انثلا لك نع نلعأف » » لمتحيو ٠ نزولا ميقتسي الو« انثلا لك نلعاف ١ ىح (

 «..26 نمش ةللعا .٠ وأ

 . قارسملا ىت تا : قرعا نم )
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 اةيحبتتا هيملحَي رادنبلا "نأ مهوت

 ىستْحم ”كتود دكت تن تابعو

 انيهرب امنع نافذا لإ فاعف ' دوق ا مالا نأ بأ
 و : ليطاسألا زيهجت روصنت

 30اّمَمّلِهو اهنم ةاجتملاب ”لعيحف

 نيتي دلع يف ًابطاتخ يندب مّصْفأو

 امطنمط ا متجلعأ ف نسال كفل امو
 ةمذب كتم ظْحَي مل 'نإ 32 َوْه اهَف

 راد عسل

 7 ايانملا و هقلعت

 اسم ”نامألا كثم' 1 أمل اذإ ًامحّوَتم نعي يأ هب 'قلئأو
 امط اذإ ت تآشنُملا هَ املي يذلا 3 "رفاكلا رفاكلا_سأّرب يتأيس

 "ادلع وززفللاب ”لاط "بانج ىزتيو
 انبكتسا ا اة هنااا تقر *

 ا ل ا ما 0 5 ”مادنف

 اّمتْعغم فيحلا اةراش يدعم نفر ىببتم

 اهو كتفتس ني داعلا ىل اع ل

 . ديدش حربهم يأ : حرب رما لاقي ٠ جرب نم ليضفت لعفأ : حربأ (2و)
 وه ةي'اطلا اذهب دوصقملا لعلو . ىلع يح لاق : لعيحو , مله لاق : ممله (35)

 ! سلدنالا قرشو ةيسنلب 0-5 كوالا يباح

 3 الا ا 32(

 . سحبلا (33)
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 1 سب اضيأ لاقو

 [لماكلا]

 انين حتي نأ 1 كاضرب ئركسمل / 134)

 اسمأدلا الو هيلع ينتتسأ لاملا ال
 اي ددعم *نأ أ مادو وف هتايحب "تعاتب عورته نحال هللاث

 0 يضترأ ٍرذاعملا يأ
 مله © س لع هر

 امثنعا كوفع 1 كلو فيتم

 انيس دو *نأ بارألا ' بداعي ماد دم دن ام ىلع « يم دن

 انين تسلل 2 رواجتلاب ين رجس 2 "نإ

 يت وَ يتلا ”كامحر يتالؤتم
 هده و © باسو

 اًمحرتسم ًاعضاتخ كّت'دمتلعا 4 (ينإ)

 ركل ”ةلئاقإلا يوت "نم مسا

 يبحبتلا لف: ئديلا لع نهتم خم

 امّهَوَتَو اهلالج باوّصلا لاخ ٍةتيطتحب فذكرت كنت ؛هاصلقأ

 اميئمتو ثيدتحلا يمن "تكل «دنهتج .ةلاقملا يف ةطمحت 'دتقتو

 لد لكتت 'نم هل ام كادنبع يالؤم

 اميخو لح اذئلم ةكل "دنع 5 ( راد "”نع)

 ١) ص) عا يف ةدرأو يهو « ءايركز وبأ هنع افع امدنع اهآشنأ 256 - 57( ٠

  (2ص ١» نم حيحصتلاو « كاضرم .٠

 .«ةيانجب »عا )2

 . كالهلاب انقيتم راص وأ ء حضق وا , كلهأ : نالف لسبأ (3)

 . عا نم ةدايزلاو ص نم ةطقاس (4)
 عا نم ةدايزلاو ص نم ةطقاس (5)
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 امرأ ةيدَملا ىأرل اهرلبتغ يف ”ةمي رك ةةايَحلا 6 دج هنأ أذ

 ىّمحلا جلي هيلحت لاو هلم برتقي هلع كيدان حرت "نإ

 امرحتتم ةالسوتم ةالصاوتم 2احراطتتل ايمارتم افاهتم
 علا 7 2 0 ا دَّق

 امررآتتف هتنمرق نأكل
 را هّوا م ما

 ةو لت عقاوتي وأ وْحْصَي تاهْه .

 انتم ف ربتم هاف رك الزي مل نم
 كه امسو

 امسبسم هل احاترم ةكاَقآأل اَذِإ نوه "نِم هاقال امب 'نومأ
 سمس 2 سس #3 سا

 اترتم هتبتؤأ امب درت ىرتنلا «"كتحار "لبق ءلبقيي اننبو

 املعم اهيف حلا مانقو ًاملع اهاءانثأ ىدتيلا خصر ةباثمب

- 124 - 

 دهشتسا يتلا ةشينأ ةعقو ركذيو ملاس نب عيبرلا ابأ هيقفلا يثري لاقو

 : # روك ذملا اهيف

 [لميوطلا]
 ,ميارعلاو انقل تارا يور تكلا للا! دكاك كيا

 هج 1 ةوافحو راها ل اهرعو ا قف

 . عا نم حيحصتلاو «دوجي » ص )6(

 . « كينكي ١ ص يفو عاةياور (8)

 هخسن حا٠(90/4-95)ذ :ةيلاتلا بتكلا يف ةدراو ةديصقلا )0

 لايروكسا ( 520) طوطخم اوز + 329 377 تاقرو لايروكسا
 تدرو امك . ( اتيب 58 ) 122 120 ايلعلا ةبقرملا ء 7 قه تاقرو
 هقرو 1[ةعل مقر لاي روكسا لظونطحيم دسشر نبا ةلحر يف هةمانت

 213/6 ن و ٠ 312 ص راضعملا ضورلا يف هليلق تايبا تدروو « 18-7
 ةعبس وحن ىلع هيسنلب لمع ةشيناو . 71 ص ينيعرلا جمانربو
 تناكو ىراصنلاو نيملسملا نيب ةكرعم اهرماظب تعقو اهنم لاسمأ

 ةعاسح دهشتسا نميف مهنه ديشتتسا نيذلا نسملسملا ىلع ةرئادلا

 يه رم كسا 0 وسل

 ,« ةرافم »ن .«ةزافه» رهةياور )2(
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 ةقتوبيجو 2 ناتجلا يف اهوجو يبحت
 4 محاالملا موج اريك 3 تبقلامُي

 ةاععيجت اهاسك ناميإ داسْجأو

 مذاهّتلاو ىبظلا 6 جْسَن 'نم دساجتم
 ,ىرسلا يف 7 نفادلا نع ىتح "هم

 ةراسعسكألا غ تلا م امو
 8 اود (غاف ةداهتشلل اوحاَر موتقلا ' مه

 و مواتقُم 'نم مهزّوف يف مهلامو
 ىتغَولا ةمؤح يف تملا سوؤك اوقاست

 10 معاّوّتلا نوصلغلا "لئيم 0 ْتَنلاَمَ

 ع و

 مداوقب مهمادقإ يف نوريطي امّنأتك آمادلق هللا ليبس يف اًَضَم
 2 6 #2 1 سه سا ساسو#

  مناغملا ىتسأ هللا راوج كاتذك . تلم ها راؤجا نوري

 !!امئيلتل اوُيماَحَت اهومار مئاظع

 _مئالكفعلا روادص -مهينكي عور الو-
 مخ* وحل ”نولكت 'نأ مهئيع ”ناّهو

 ملئاهتلا "نوُطُب وأ يباورلا نوتّم

 0 ًامهاوس هوجولا كلَ يبأب هدأ
 مساتّملاب اهّؤُطَو انيلتع رِعَب مسام اَياَقب الإ اهتلسح افع 6 ماس وو و

 .« نانحلا » رم )2(

 )  )3تيقبو» رسم ا «(.

 . هلدب يلاثلا تيبلا نجع درو ذا تيبلأ !ذه يف بارطضا عقو : ن )4(

 .« اهقيحت م ة ةمقرملا )3(

 .« كوح هذ ,اوز )6(

 ٠ عيمجلا يف ةميلس تدروو فيحلصصت وهو « نه نيد ١» ص (2)
 «اودتغاو » رسم )5

 «٠ مرافغم »١اوز يقو . حا . ذ , ص ةياور )9

 . رم يف درت مل هدعب ناتيبلاو تيبلا اذه (10)

 ىرخالا عجارملا يف ام انتبثا دقو . « اهليل ١» ص )2(
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 روث 1

 رملئاشل اذ اينما نحل فانز "”نعف

 , مئاستجلا رومجألا ونحت اهئارثجإب الحاوت ”موسنجلا كلان يِ دأب ايو

 معان ضنيبأ لك اهتم ل دعو ,لباذ رتملسأ للك اهيف لغْلَغَت

 مياركلا نسوق ءادمإب هيلإ اوجم ردق نونا هللا دعب الف

 تس دايح "نم اوضق راربأ فقاوم

 مزاوفلا ٍضورفلاك ”مهيلع ًاقوقح

 ويا ةدابعلا يف اووتاكو اري

 نبيل ارا 13 يشاوغلاب ًابيشو ًاباَبَش

 لسماع ٍرادص يف ف ةد حمر لماعف
 رملئاق سأَر يف 15 رق فليس 4 ”مئاقو

 و 06 2 رع م

 م راّصب ةايحلا مورصم ”كلاسه ٍلصاو رجاوهلا ماوص بر ايو

25 

 أر وحلا يف داع دو

 ميهدألا يف حار يلجرب .ء 1
 و

 رمحالتملا زألا يف ”مهرتكو ١ دعا موي ' مهتعاضأ

 مئامتغلا دف اهيجرت حفاوس «ةشينأ» حافسب ”ءالْسشأ هللا ٍىقس

 ٠ امرك ذ باط ًاسفئنأ اهيلع ”ىللصو

 : مساوتلا حايّرلا سافنأ 6 كك

 ر مراتكملا ونصب اوزاف نأ ورغ الق اوُرَباَصو امارك اهيف اوربص دقل

 «ءاهيف » هحا ( )12(

 . يشاوعلا تا ص (33)

 انشا ابع ينج: نفاةلهلم كروو .٠ واقد ع )14(

 .« دق » ها( شا ءاذ (55)

 .٠ « بيطب ما نم 16(
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 ع 3 موقت الإ اول دف اهو

 17 مفقاورااآ نينح ىرتخألا ىلإ نحت

 هدسيج 18 علب توملاو اوقراف لو

 مئازعلا قادص ناتعئمجلا ىقتلا ثليحب

 6 تاحئاَر ا ا تاي داغ الإ يه امو

 1 "قيلت 'ملق اهيف ُرئبصلا قاد ؛لئالج
 مماَبأ ”ةضتعو نافجأ ضع ىَوِس

 ميئقارأ غيدتل وأ. نامت يضر يِيّتأك م

 سل ساه مص

5-5 

 ملئاس ريغ اكببلا 7 ”نم 9 كفار

 زينات ربع رهلاعأ يع بريف يرظان قّرشُملا ملجّتلاب داقلعأو
 0 ََ رورو
  محاَر رئيتغ ىلإ ىولكتش اهّشيكلو اهعينص ءوس مايالا ىلإ وكشأو

 مصاوتقب تف درأ ىتش مصاوتق هتوادو ءارتعلا تاهليته تاهليتهو

 هوو سةاساق

 .مئاهتبلا وكس عوط 'نع ترثآل 2 رح ”ناولسلا ةرن ولو
 ئاج "يل وح ءازرألا نم ثاجب رشفتم لحب ناوذسب يل نمو
 ه7 20 مراخَمْلاو اَباّشلا "نيبو

 ر مراتختلاو اهبيط ايانّتلا يف ىرس

 . اهديج ًملاعملاو يلاتعملا اهئتكب

 ملاتحتلاو اهدْنعَب يلاعملا فلهتف

 ائيش مزل نم لكو . اهدلو ىلع ةفطاعلا ةقانلا : موؤرو ةمئار عمج )17(

 .همئر دقف هفلاو هنحاو

 رخآ : هسار علتاو ٠ الواصتم هدم : هدبج علتا (18)

 6 رجزأو 0 حا (19)

 . لابجلا يف قرطلا يهو « مرخم عمج (20)
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 ئامّرلا ماظععلا طلسو اهب 'مظلعأو ةرازف هنرت مل د دم

 اتنسستسوت ارك ميقا ىذا امد "نأك

 مئاطللا ”كلسم حبلا هنتجّرام 'دققو
 اهلثم مالسإ مالسإلا ىلع قش

 ما عاشتقو الفلاب 21 تاعماج ىلإ

 اهّبابق ارا 33 عل تك "نأ 137

 23 واوا عر دعلا اهانحت نعربو

 اجرا رملحأ علمادلا اهئيتلتع تلحفس
 رمفاوّتلا 25 يديأ توقايلا 24 رن امك

 اَت-بودهاوق تايكابلا اهيف ترماسو
 - مو سرس

 مائل امَحلا قرو ليلا تحت نووي ” ع

 26 اّنهمْؤَق ةّيازّرلا لمح يف تلمّساقو

 مسيح ع ها بضوتتو
 نواح 27 لّضعأ نيدلاقسأ اوف

 روبتياح .هأرسمل 8 سآ "نم ”سأيأو

 مكاعادلاو ىراذلا ةرادنهتمم مكيطأو ”هلعوبر 29 توقأ معلا امسأ ايو

 . روسنلا نم نسملا : معمشتق عمج معاشقلاو . غبلضلا يهو عماخ عمج )2(

 . 2« ىمشفت » شا (22)

 الا «١ ليم (23)

 .« رسشني» حا ةياورو « رثنت هاوز ءذ ع ش او (24)

 . عيمجلا يف درو ام انتبثاو « ديا ٠ ص (23)
 « اهلها » حا ءذ (26)

 .« دسإ» نم .« نباح هذ (28)
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 6-5 لآ نمد راثآلا لماح 30 ىفَق

 ' ىحّلفلا 33 متم 'ذإ ”داّفقولا 32| بتك تكلا ابتع

 مجاف لكهجلا نم ليل يف 38 هت
 مقافتملا ث داحلا موي ءاش امك هشدح نيعماسلا ىعاسم تناخو

 مداقب سيل باغ ءانس يأ»و علاطب سيل َراغ راهب يأق
 اهب شتي دو مل اذإ الا لع ”مالتس

 ير رد هتاوم دعب ”ةعلتم ىتايح ىف "لهو
 هاجت 0 فخ يف اذ انأ انهف

 معاد فاو راع 500 ءاسعلا رةزعلا وخ

 اددؤوسوٌادا سلع ءايلعلاب درفت

 ملاك بهّلعلا ىل اع كاع نم كستحو
 هسإا» كد
 مئاوتحلا ٍروُشلا "لق هادرؤمو هشيقتمو 37 ىهسلا قوق هسرعم

 ا خلا ةادم" ديعس

 مزال ةبْرض را ”ضاف ةاق اَذِإ
 س80

 مجان "لك يف هاعسم حجان ىلإ 2 رتبتمو دان لكك هنمادؤل' ضر

 .٠ ينيعرلا جمانرب يف هدعب ةثالثلاو تيبلا !اذه (30)
 .« بادآلا هذ (3:)

 . فيرحت وهو « بكاوكلا ٠ ليذلا يف (32)
 ..« قير يف »اوز (33)

 ..« طبخي » نب (34)
 . راطمملا ضورلا !نكو د م ا اع (35)
 نم 27 مقر نيتيبلا رظنا « .. براح سهد اي تئمش نا » هلوق ىلا ريشي (36)

 ش . 729/4 ذ ىلظناو ٠ قحلمل
 «هامسلا» : ذا (37)
 ا (38)
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 40 ةيطحب ”ملُملا بطتخلا 9 م داص ىتم

 مداص ب وص هلم .داص ىتك

 اييي دو يحاوّتلا ”لئهس ”قطنم هل
 هضم ا سا سا هس اف سودا ه

 ماي اكشلا بعص تلينفلأ هنم همر نإف .
- 

 ةاسشر مما اشو

 مدان نس ًاعراق هيلع تابف ةهوقم لكك تاف نايب رحسو

 ئدحللا«مزجب هل ”ضوورلا امو / (39)
0000-7 

 مقررا فلكأ هنسشو ”هرسبلا الو

 _ ميلاقآلا يف 41 همالْفأ اهردست يتلا ٍهقئاحص نم ًاناسح عدتأب
 هسا دلع اها ضو ل 1

 ر مئامّكلا دق لبق هاوح ”مامت . ريها ”هامن يِعالك دامت

 دكهشتي "لك يف ٍكئملا قاور ”قوُرتي

 مساوملا هوجو يف 3 املسَو 42 ”نسحتيو

 44 'ةد لو .ةطيسبلا :مالعأ شكت
 46 مواتقم <لامتجج وأ 5 لاعم ”لامك

 4ه لااللج نع رشاع نامزل اعل

 9 مقآوب 0 للعلا نم 48 قارب ا 1

 مانا يدان اهاو رولا اهب مدانم مالسلا , راد ىلإ ىدانُم
 ماه

 رمئاد هللا نم لابقإب ىظحيل ريدم ريغ ةالَبْقم هادو ها

 . ملص : ذ 2 ش (39)

 . هبطخب : رم (40)
 .؟© هقالخا ١ رم (4:)

 .« نبحيو » حا (42)

 6 تياوملل ه:بسناتيل ىزغالا رداصملا يف ام انتبثا دقو « اهجو ١» ص (43)

 ه6 هلجو د اوز (4هه)

 ".٠ لاثم ل حا (45)

 .« مراقم هاوز و ص يفو ءذ ةياور (46)
 .« ةذالخ » حا 47

 . « قارب هاوؤ (48)
 “© مقارب 0 اوز (49)
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 منآل 'ةمؤلل هنقحذلت مو 80 ىضتقت ةتؤدل ًاماوت وأ زيدل ًامامإ

 _ مئاذل اماذ ”ءانستحلا رو دما علف هيت افرق دانا نإو

 مداخ ”لكك انتاداس "نم كل ىدِف "لحم لا لاع مودختلا اهنأ اق

 متاوتلا ”نستح ”لاتدلعألا مّن دل .- يعقل زافلاب ”موئتلخمللا اهّنيأ ايو
 الهتإ هللا ”نم ىنسحلا َكَلآد2] عينه

 5 مياح وببغ ”هميخ ؛ يفت لكل
 _ مئاعتلاو اهلنبق ان يَرُشلا ليرن '”لّرت 'ملو ميِعَتلا تانج تآّربت
 54 ةةدهاهش وأ ًايضار ًاشينع لأت ' ملو

 رمادا دادع "نم اهادعام ىرت

 كاس بيلا يف كلب ىلبمي ام كرمتعل
 مئازتهلا لئيذ ”لاطْنبَألا ترج 'دتقو

 ا ىلتغولا يف .هلباوي ربك تاتو

 رماتاك .ةلازغلا روحا دحاج ىّوِس

 ا ”نالانج 5 _عورلا يف ىدرلا تيقل

 رمساب _عورلا يف نالذج نم ةكروف

 ةعنشلت درو تح ٍسودرفلا ىلع تمحو

 عستلا# روق يلا تاّتشأب ترف

 ر مووادملا ليلغلا حرب اهي يِادأ ٍةّبوأل اناتع يندت ال 56 كادجأ

 ملاح لاح ىلإ ينوُدُحَت موُنلا نم ةّبه دعاو _ مونيلا هدي ةضاآاآلو

 . « ىلوت » حا ءاوز 'يفو . ش هذ . ص ةياور (549)
 «٠ يماس »ه حا (52)

 .٠ نن يف هدعب ةعب رالاو تيبلا (52)

 . نابج ىنيغ : مئاخ سيغ , هقلخ : هميخ (53)
 ٠ يقابلا نم حيلصتلاو « ةداسو » ص (54)

 ء٠ن6١ عورلا يف نالذج ه» اوز (55)
 . كتقيقتحو كظحب يأ : كدحب يا فالحتسا )56(
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 ًانعاظ ”كتلحر ْتْضّوَق ام ”ناعرتستل / :139)

 مم م ساورلا يجاوّتلا ٍرْيَتَغ ىلع ترسو

 اححسشلاب كعاف د جرب "نم تنّدَخو

 57 _ مئاوضلا ٠ تونطملا ءاقثأ ٍرلصَتلا نم

 روج ارم تا داع نك ا داعاس ٍرجاوه قف ناجنمألا ياك

 ماع ”نوه ايو موادلعم رع ايف ”هريظت زعي ادوجوم كتم دع

 كارل ا هانم اينعأف ا ل
 يري هاس

 ملاس كئع هلبذق ٍلاسل الخ هعيدص ٍداؤفلا 'نورْحَمل يّتإو
 حو ”قؤوش 59 (كاتينقك) ىلإ يدّنعو

 محا قوق ىوجلا يباح نين يناوط
 ملئآ لأ ال هين ”هَّنيلأ ”لدباخ كلكت هلو يدتتخ يفو

 _ مئاهل لس ال 'نكلو تؤولس يا يل - سرب ب يبا هاش دع
 5 0 امعن ضقأ ملأ نإ كتملَظ

 مب 5 ص 0 0 ةناعب ءافولا كيف ينسبلاطُي
 يصسخخلاب امك مارعلاب رولشل يكبأو

 6 ! :يمعع ءاينود زاثمت مد

 ' مصأاتع نب سئيق» نيأت يف َءايلعب

 مئارصلا : حا , مئاوصصلا : ص (57)
 . ىنعأ : ذ (58)

 هدعب ناتيبلاو تيبلاو . ةروكذملا رداصملا نه ةذايزلاو ٠ ص يف مرح (59)
 .ه نب » يف

 يناسفلا ثراحلا سا نانعتلا ءاثر يف ينايبذلا ةنبانلا دايز لوق ينعي (60)

 وو رطل .يبسرلا نم تيح مساجو ىرصب نيب !سبق ثيفلا ىنقسا
 : دبعأو . « ةربع ... سبعا » نم . عيمجلا نم حيلمصتلاو « هدهعت » ص )62(

 امدهت موق ناينب هنكلو دحاو كله هكله سيق ناك امو
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 - ماس هماس 1

 0 هسا هك

 سلا يفولا يع ةمهسم

 مثال مف ًاضفاتخ اهيلتع بتكأ "لباق دب ًاعفار اهنيلإ ًدمَف
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 : ةضور يف اريدغ قشب 3 د لودج يف هلو

 [رفاولا]

 ش مامغتفلا اهّقّوطو اهجّوَِ ًآسورتع ْتْرَرَب رةلقب د ؟ برو
 ماسح عْرد لع ئىفني امك 0 اهيف لودجب ع
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 : فيس يف هلو

 [طيهيبسللا]

 مكّظلا يف مجشلاك است ىلا نم ”الهتلكم دمسغلا طاق يف ًالماح اي

 مستقيم ريف لالا ديالك "نكي 'مد
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 1 :اضيألاقو/ 21040
 [ لماكلا]

 و هس ةهرارسإ سارق اسوم 5 و 1

 متأملا اذه: ملا حب تارا اهءازإ تحنف تحان ةمامحو

 مجلعتو مارسفلا نم ”نكأ امتع "برعم يأ َريغ يكنبتو  يكنأ

 مك اهكازأ 0 ؟لكفتو اتكببا ان دا ”ه”دّرأو
 و ةاسف وار

 ميتمو ةيلخ : لوقي عاو يمُوَأَتو اهو'دشل ل خاصأ اذإَف
١ 

 . نب يف ناريخالا ناتيبلا (2
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 : اضيأ لاقو

 و يهأ هب مق ميِراَت

 يمارتغ ركب ف اً رس
 يل 5-5 02007

 يف املا ةيقاع ذاب م
 وى

 مح ميكا ىف نحت دإ

 بسير. 4 قلاجحإ ال ا

 [طيسبلا علخم]

 ميهب نحل لامن عا

 ميه رغلا م َرْلي 'نأ َورتغ ال
 بيت ل 2 ىَوْنأ

 3مليطتحلاو نلك 1
 ميمح اتلامآ *فورو

 اميست اةكبقفأو دم هك

 ميحر فلآ الو ىَشَعُي
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 : م اهنبا يّزعيو مساق نب هللا دبع يبأ لضافلا بيطخلا مأ يئري لاقو

 سمة ارش-

 [ليوطلا]

 031 سقم

 بلا ريغ 'هَأر اهيف "ليفت
 مدكالت لاح بحضصتسُم بدان ”مكو

 ! .انتبثا اه باوصلاو « مل ١» ص )1
 . هب راص : ناكملاب ىولاا (2)

 ١  (3ماقملاو مزمزو نكرلا نيب ام وا ةرعكلا رجح 'رادج .

 ٠ فرشملا عفترملا لبجلا (4)
 رظنا . ه 640 يفوت رابألا نبا خيش مساق نب نا ا )0

 رلظنا) يعالكلا عيبرلا وبا اضيا همأ ىثر دقو ٠ 17 ص ناويدلل انتسارد

 . ه 634 لبق تليق ةديصقلا هذه نأ ىلع لدي اذهو . 87 ةقرو اوز

 يبا ما اهلعلو هل قيدص ةدلاول ءاَعر ةلاسر ةرممع نبالو

 ٠ ك 232 طوطخم 46 ص ةريمع نبا لئاسر رظنا

 . 8ج , 86 تاقرو ء.اوز

 . اذه هللا دبع
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 ملاع ”دئهز 1 هتيدر ام نيزأو ٍردهاز 'مئليع ”هتيليلعأ ام 'نتسلحأو
 اّيركحو .يلايثلا يف رابعا ”لوطو

 مكاحو هيلع 2 اع موكحم لك ىلع

 2 ىرأ يتلا , مس يذه ام يليلخ

 صاق دي يف .راملعألا ىرلع ديو

 ماا ايانملا داسآل ئجحرت "سلارف سوفتللا نأ املعت ملا

 مهاوادلا يهاوتدلل يقوتلا نيأو ديف ةداعسلل يحوتلا نئيأف
 ر مئارتجلا يف انِراصببتْسا ىلع اًنأو 2 طّدَسُم مامحلا "نأ ارح ىفك

 النت امو اضل ثادحجألا ىلإ رس

 مآَّلا تاقبوم "الإ دازلا نم

 يدي 'نم ”لئفطلا الو يجاّتلاب ”للهتكلا امو
 مداصُم 3 ٍداَّصْنم هيلهأل نامز

2 

 ملاعب تاث داحلا تسل الا ذو امهر سيلينا أ دلا ىلع ”ماالّس

 قرب "ةةفلطتخ ءارملا رئملع ”لوطأف
 مئان مالخحأ ةامألا ب لأ و

 ىب قتلو رحل عدوأ ارب للا ىف

 رمئابتمتكا ؛ ام 4 ثراها عدول امك

 ةتسيرك ع را طا
 مرا كملا رغب ٍصوصختم دحوأل

 ادكتيمابب تلضو اينادلا نع تحت

 رم ساوتلا حايرلا سافئنأ بيط اهل © © خا

 ضخ يا « هئيرد و١ : ص )2(

 هده هلمث ال نرلا اذه ام يليلع #وز )2

 .لبجلا ىلعا (3)
 بع وانما نلت وانمالا ٠ ؛ از )4(
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 امآدَْب _ مئامغلا مْحلس تّفّكو 'نإف

 مئامتحلا قر حوتلاب تفهم دقق
 ,ملاتعملا تاتيماس يلاعَملا يف هلل 2 كراَبُم لجتب تناءاج ةكراّبم
 مغارضلا ثويلا ”مادقإ ”قّحلا ىلع 2 ”مدلقلم ةنايثدلا ءابنعأب ”ضوهت
 ع ةمول هللا يف يمني الو 5 ًامئاالم ًاناَمَر وجري اال ”كّستتن

 ' 0 اسهسلتاغ سال ساشا ايناد ”متْسأو

  مراتغملا *ضلا ,نيرادلا يف  نيادلا ندف

 نويييتاتي ”مالّدظلا ماق اذإ ل 0 راهتلا ماص اذإ سيلف

 ز ملحلاو ملعلا يف ”ةطبس ل

 _ ميلاظملا فكل الإ 0 6 ضئبقب ٍ

 كمي ح ابو ىسألا يف ءارتع ناسحو

2 

 محار ةداع دعت مس ةربع ىوس

 را نْب هلإلا دبع يبأك "نمو

 مامصاق ع ىدل ضيوف و ربصل
 ريو د .٠ ريو

 هيدا رئيخلا ىلإ داع "نم ”كيسحو

 مسجات كك ”ةاسعيف تت "نمو

 تس رص *نع ًايضلغُتم اهاذدخ ريتخلا ”كن

 اههفصَو ّبلعأ يفاوق
 ًامِماسم كاضر يقنبأ انهي تتعب

 هاه ماش

 9 مهاسُملا يس هاضْرأ "نم كلثمو

2 5 

 8 ملظخات ل

 .« دهشم لك يف نيدلا رصنب نيديهاوز (5)
 «005. م فكب هاوز )6(

 .«زوملا » اوز 7(

 مثال دي اهل_ددما ةرهطم اهلوبقل ادي ددمت نا ربخلا كل : اوز )5

 فمري امنا مظانلاف-. « اهفصر ايعأ » أرقي نا لمتحي ء اهفصو ايعأ»او
 : 1 يناوقلا

 . مهاسملا اياده ددري مل كلثمو امهاسم لقملا دهج اهب تثعب : أوز (9)
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 [ليوفضلا]

 ل © 2 "ئزا <” موال ىلا سه مصاص ا» برم

 يو تم لك يستر ينص مك

 ب ةيادهلا ثّرِإ 'نم قرحأو/ 1421

 مشاه رف ٍضْررألا كولم 'نم اف

 1 دردسيصم ربع رمغلا 202 تادرو

 دوت مسجلا ”ةهاضار تلو

 مكفتُم ءاتث فا نم وهاهو 35 2 رشنم ءابح يف هئماتأاتهت

 : ةدسيصقلا هذه بيسن نمو

 0 ةزعو ناّمملعُتن و اهل

 هضم .ماطنسي ”ةلو
 هوه معركه يه

 دريت ةقررو راسخ دجو يلو

 ْ . ءايركز ابا حدمي )0

 . يرملا نود برشلا ديرصتلاو . عوطق ريغ يا )2(

 قشاعلا وه مازح نب ةورعو . اكلام هاخا ىكب يذلا ةريون نب ممتم يأ )2

 ميكحلا وه يقيص نب مثكاو . ةهرلا وذ وه ناليغو . روهشملا يرذملا
 ةيسورفلا يق لثملا هب بورضملا سرافلا وه ماطسسبو . روهشملا يلهاجلا
 . ( يلكرزلل مالمالا)
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 +1: اهلوأ اذه لبق اهنابآ ضعي ملفت هديت نمالو

 [ليوطلا]
 مجرملا ثيردتلاب اهاوه سيو ييَرث برر ماعلا يف ينسف

 ”ةدر ةيحيعلا ةعرش نع يب نودي

 ممم ٠ بدق ”صاالخخإ انهنود "نمو
 ا ةاس اسإ

 ةتقاآبل ء ىتست ول ل دنكعيو

 مهقئع 6 1 انهُيذاَم ىلإ يحزأ

 000 ينادع .اهايقل تمر اذإ

 ملكش لالا "انهت عواد

 مرمزو ماقملا نب سعات ”ةفع ”كسنمأو اقؤتش 0

 0 - تاع تقع شيم تل

 انه وال

 مكشتم نطلع -قوف اهثم 2 أت
 ةتكتسب 3 اهاتجابيد تَحْمْض 'نقل

 مدلغتعب ا

 4 _متكتحلمو_عاددولا 1 هيي

 . ةقباسلا ةديصقلا نم اهلعل (*')
 .لسسملا (2)
 .ىنشتت (2
 : فيحصت وهو « اهالحابيد ١» ص يفو . نادخلا )3(

 . نآرقلا مولع يف ناحالطصا مكحملاو هباشتملا )4
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 © يسإ ساه

 ,ملئبتم_ماسيخلا ير اتهجلاكر

 ةلنتي حناّوججلا اهيف هلع زان

 , ماقي أ ىجحلا' نيبعو

 ساده ميل - - ىلا م ا هااسص

 6 مصخي بعاوكلا ضيبلا مصْخَي نمد

 مكنت انياشا نم متكح ىدت

 ساب .ذ

 مرح ركع قامشتعلا ماد را

 ييشاشح 'تفالت ل اهئيلع اًذاَمو

 مّوَنهم ريغ ناميه ىلع تجاعو
 5 ا تهتاتإ مئيتتع7 تنال ام متل يفو © ماا

 ملبملا داؤوففلا حيرت ”ءافش
 ماد © عض

 مدهلا دّفئتأك وأ ررارغ ىضمأك دهاتو ,جاسب ىمْحُي هّتكلو

- 132 - 

 : ه هللا هسرح « مرحلا ةعيبو ةفيلخلا ءرّب يف لاقو

 [لماكلا]
 مش أللو اَيثاادلاو نيئدل تحعمج اهلك ٌرئاستبلا "نإ

 © ثنا ©

 رمرحلا "عمو مامإلا 3 0 امه نايتميسج ٍنيتمعن يف

(5) 
(6) 
07 
6 

 . انتبثآ ام باوصلاو « تراص ١ نصح

 . بلغت يأ مصخيو

 . تفلو تبمصعو 2 شكا وا نيترم ترادا

 ةلدالا : ةعيبلا نع رظنا) ةياجبب رصعاشلا ناكو ه 657 ةنس كلذ ناك

 ة عيبلا نا .هيفو 2« 8 صرنيتلودلاخيرات 2« 651 - 6046 خا” 61 ص

 2, ةيصنحلا ةلودلا ءىدابم يف ةيسرافلا : رظناو . طلغ وهو 859 تمت

 , ..كرتلا ديجاا دبع نفينلا يلذاشلا دمحم نيذاتسالا قيقحت 120 ص
 : ) «  شنلل ةيمسن وتلا رادلا » سشن
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 ةفحتب هلصو ءاعو عم ه دمحم نب مزاح نسمحلا يبأ بيدألل بتكو

 » : هدلع نم

 ر

 تدع ىوس ًافرص تّفرص

 مها ملا 2 هي -

 تدلغ نيح بادالا تحار

 [ديدملا]

 وسلا ةَباذَع اهتداخم

 _ مستلم لحمل ٍسوبلع يب
 مجلا 00 نس ةرك د
 2 مره -- دوجلا ءانف يف

 مجحأرلا ةَلوُصْوَم هدئع
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 : هم حودلا لظ هيلع ءاف ارهن فصي هلو

 2 و ل ل مه

0 0 
 3 ه ساس 6-6 و يا

 [ليوطلا]
 © 4 سحاضرص

 مقارألا فاطعتا هيناحمب دك

 _مراومملا يماد لثنم 1 ًايضخ 5

 دمحم روتكدلا هل اهبتك يتلا ةلفاحلا ةمجرتلا ينجاطرقلا مزاح نع ىظنا (*)
 يف ةجوخلا نب بيبحلا
 ٠ 118 33 « ءايدالا جارسو

 حاوطلا نبال

 : هاروتكدلا ةجرد لينل هنع هتلامر

 لاقملا كبس : هتمجرت نع اضيا رظناو

 . 105 مقر ةيكلملا ةنازخلا طوطخم «

 ءافلبلا جاهنم يل

 . درابلا : ميشلا ماملاو ٠ انتيثا اه باوصلاو « ىدسا » ص )2(

 .٠ نأتس نب مره ةهحودممو ىملس يبا ب ريهز ينعي ©

 تايفولاب يفاولاو 59 58 ةحفص ت يفو « 223/3 زا 5 ةعوطقملا مم

 . 455/2 أوف يف نالوالا ناتيبلاو ء. 3
 .« ابيضق هاوف )2



 هدد ةهر# رونا .ه

 ةالقشاآل هيلع تس هيبسحتو

 3 7 ةنلك د يف هعلطتو

 معاوت هيلع رحاودأل لال

 ىئسجادسلا ىلع لطُملا رجفلا َرجَفُنا امك

 _ مسئامتفلا ملحم ىلا يفهنود' نمو
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 « اضيأ لاقو

 [لماكلا]

 هم. 2 ات 00 و2 لل ريو 0# هس سرع نإ صر © د #ر اص
 مأسأ املو اومكس مهنكل  هتملو قارفلا نوبحملا مال
 و 2 هعهاا»# ةاسشاه رو ] هسا

 تيبسملل وأ وع دو دف مهو اونعظ

 مسوسإ »

 وصحي دبو عووم ريغ تنعظو

 ِدَنِإ , يكاوتبلا كبت يلعف / 4

 _مرجُمي ةكتر مبشر نيب
 ا رم ال ومبلا

 د 0 بأ موو .هللئاطت وكتشأ ٠ لجأ لب رايغب حيرتسأ ال

 . نأ نم حيحصتلاو « باه ناله او , تء ص )2

 . لأ 2 تاو يف اهانتبثا دقو « ةقر ١» ص (3)

 . ودبي امك ٠ ديز يبأ عم ىراصنلا ىلا هئاجتلا دنع هنطو ىلع يكبي 0
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 نوللا ىرع
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 : ءاضيأ لاقو

 [لماكلا]
 م

 ىلا 1 ماهسوؤر تتفطق ةباصعو

 ١ 03 َرهازأ ناتبلا فطق

 رناتنهبلا ىلع ا ”ىحلل مهتءارو نب اورعش امو اورادغ

 ناتلسألا 2 ,قراوب ريغ ليطاك ةدرسع عيهزاناكا ىلإ ٌرظناَف
 © ما السب

 ةكحذئشصب فينملا نرسل نم تحاال

 ناليخلاو تاَناشلاَك ةءاشضتيب

 نامحرلا دبع يبأ لتق ةبسانمب اهلاق 220 ص يناجتلا ةلحر يف ةعوطفملا (*)
 يصقملا ءايركز يبا ىلع درمت ثيح ٠ سلبارطب هتباصعو ىغرهلا بوقعي

 270 ب 267 : يناجتلا ةلحر يظنا٠ ه 639 ةنس لاوش رهش يف كلذو

 فلة ناسا قسم د. هج مز ص )2

 .. ةلحرلا يف امك انتبثا ام باوصلاو « قراي ال١ ص (2)

203 
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 : « بسيسنلا يف اضيأ لاقو

 يناجنشأ يترئبتع حفاوتس 1 اتنرتك
 ىوتهلا ىلع "لدي نأ بئاجعلا نمو

 قئاقحلا سلكع

 [لماكلا]

 ينادج ءالتمال يفرط يوضتف

 .ناوتسلا "ىلع هب ”لّدَتْسُمي ام
 فراصتم ىوتهلا يف

 البي لالا (صئانق ”وولسألا ىرتف

 ىلتخ ىّوقأ ادع 'ملف تارظت 'دّقلو

 ,اقنجألا 0 "نم ىهتلا بصغ

0-0 

 لص لصاا رلا

 ”ة”داع دعاوملا فلخ اهل "”نماي

 لدتا كف درك يِرّجَه يف تدْرأ

 نانيبيتسع ةقر كرصخ هيبشو
 مرسم 6

 اسم لايفألا ةنبااي يلوق للاب

 هنت 1 يسع

 ”ٌتتكم كاّوس 'نعف كاوه اممأ

 رةولسل تحتج ينأ ي ربسحت ال

 انتا كبدي يف ينانع اذه

 اماةدخ ”نساحم تَنَرَق يتلا يبأب

 حلال تاحضاو نع تمسك (ةكز)ا

 . تعجرا يا )2(

 + قتلو انظم نع' :(2)
 . فيحصت وهو « نملآاو ١» ص (3)
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 يناجلاب انأ امو باقعلا اذه

 ناّسحإلا ”تظم "ناسا 3
 نامثك يف رحل دنع 3 د

 ناب 'نتع "لج يب امو ينأ
 يِياَنع تكتم 'نأب ياَدَي 'تّزاف
 ٍنامنعَتلا قئاقش نيمّسايلاب

 .ءادسرتلا كر راح



 ساده <ا م مع 29

 ٍس جرت نم ظحاولب تتر 'نئلو
 *دّقَتَف هوم

 يرش سس سرق

 ايييبلف ةراف الل اهباع ام

 ”نذإ ”ضيي اهنوفُج“ دوس "نأ ول
 اهل آبجتع ايو يذم ىلإ تادمع

 م ,2ل-006م

 يتبابص نيقَي نع 'ض رْعتَف جل

 اهلضّوب ”لوسرلا يظتح امّبرلو
 اهتسشح يف اهّلثيم اهاوذه يف نأ

 ىلا

 2 0 د ادعت 0

 سس كل هيتأ دقلو

 ناموس“ راح 4 تطع

 نابل ”نصتغك نيل اَهّنأ
 ناسف ”ن ا
 ناشتفلاب نوثلقملا ”لخاَونأ

 مو

 5 ناتتهُبلاب نثجي تال ذاعلل

 نامأرحلاب تيظتحو اهئاقلو

 يميحلال ةقالمعلا يف يل ام هلل
 ماع مرا ريب هر

 نامز ريخأ ىف مدقملا قنك

 ناوه 1 ”لطأ يناوغلا ىوهف
 داش ولذا.

 نادبعلا نم ىيحبي ىضترملل
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 ه اضيأ لاقو

 [لمرلا]

 نيادم ولكشل مسجلا فو ٠ ننبييز رابعا انالوم قر
 1 نفايلا ريبككلا ةفلعض يف وهو - !انناذيع دعب 0 7-0 دعب 'نكي مل

 : 5 هيل ركش 200000 لَو اا ءاش امك | 7 - نو دف -ّ-

 ةفتبف مع ةقاناوكش ىفشف

 قة دحخ يف هءاقبإ ارو

 ىضتارملا ريم آلا نطنع "لري مل

 نيس نصح "ا
 نئيحييستل ادبأ .هادّنو

 . تلوانت (#
 .انتبثا ام باوصلاو « ناتهلا ه ص (95)

 . ءايركز ىن4ا نم هنع ىفعلا لشئ *ا اهأشنا )0

 . ريبكلا خسيشلا' (3)
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 نهي اال هل اً"دنبتع نكي 'نّم هيله يف نولهلا فاحأ آل 3 ماب ست اوس
 | يصاشتا يب , دصَقلا ميركو هادي يِئاَد م او تف

 يلع ناتثتئماو ناتحب ىضّرلا لئجتلا ةماديخ نم ينصتخ

 ينادجوب يذلا ومما ايحو 2ينادعْسُي يذلا دلعسلا رم 63

 2 يِيادَمْقأ يتضاهتأ املو ييتللقت تحضأ هثثم هْنيلإف

 نمل در كلل ”دلاخ نييستوح اخ دلو ني دلل ماد
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 : م اضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 ىلتنمألا هيئعَس نم هاضْرأ امهَللا ىأر
 ىتللا هل ديدجلا ماَعلاب دآدجفا

 انك هئلوص رءادعألل قت ملف هرشأ .ناكأ دييتلب ديو

 ها“ ةهرض

 1 هشويج لبق بعزل شويلج 'مسهْتزغ
 ا ل ا ل اك اوذخأ نإف

 1 مسعر اند لالخ ىحضألا تاديتعو

 انادي مهرحتل اوديق "نأ ورغ الف ٍ
 انرحلاو ”لئهسلا خود اًنمتل عضاوتخ اه رْسأب دالبلا ”قاتلعأ كنت كلت لأ

 . « ينضهنا يندعقا املو » : ىنعملا ىضتقا امبر )2

 ةياجيب يعاشلا ناكو . ه 66 رخاوا دمحمل دهملا ةيالو ةبسانمب اهأشنا )0

 .ودبي أمك

 . « لنهش ةريسم بعرلاب ترمصن » : فيرش .ثيدح ىلا .لظني )2

 .برفلا ةدش:نقولا . « اودقو » لمالا يفو ةذوقوملا هنمو . اولتقو اوهعرص )2(

 2.« اورقو » لمتحيو . نخثملا برمضلا وهو بشخلاب ةلوتقملا :ةنوقوملاو

 ! عرصلا : رقولاو
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 ةراوخلا ونادي د يرث *نأ رصّنلا ىبأ

 انادلملاو لقاتعملا يوطي ”هروشتمت

 را
 يح دار قرتكتلا حتمي اذامَف - 1 ْ

 نأ بطخت 6 ِءاروزلاب َينأك

 اتنمآلاو ”لادتعلا ”سكارم ىف كحدفو

 ىنكس اهب اوُراَج ثيلثّتتلل بئاصتع اهتابتج "نع 0

 مهمل رافكلا يه اهف ًايناغم ”نينمؤملل "نكت مل 'نأتك
 انتكت امنع اهنادئفأ يف ' طارت اهّتأ عقاصملا نْسّللا ىلع رعب

 اتبا هرم افاق ارم" مهو ةَّلِض 7 َسئانَكلا اهيف اودَحَّتا 'مه

 8انق اهب ديبعلل_ ادي هانادهع هماكتتحا عاطي منهم ديب كو

7 

 هل كهرب ةرامإلا فليس ىلع ”نامّض

 ايتيك 0 "نيب موق ءارشإو
 لت :اهسعأ هانمْيل كتف ”ةتلبّسو ”سافو ”ناسملت امأو

 اهبافعا بضعلا ضتري ل قوقح
 قسيت ام دش ًاعجرتسُم اهل بَهَف

 ١ تاك يبألا سلا ل تالا

 انئشلخلا هتبئاتتك ٠0 يِلْئَبْست ٠ ل

 هلطم : انايلو ايل هنيدبو هنَيد هاولو بسانم انحيلصتو « نيدل ١ ص. (3)
 .هايإ داصخحوو

 + فيحتمتا دوهو»ءاانددلاو لقافلا د: لع يف :()
 .«انره» لمتحتو ءامر » ص )5(

 . دادغب )6(

 عم شكارمل تدفو ىتلا ةينارصنلا ةبينكلا اهتنب يتلا ةسينكلا ىلا ريمشي ()
 .٠ 531 - 530/6 خ رظنا . يدحوملا نومأملا

 . انتبثا ام باومصصلاو « هب » ص )8

 . ةعبس بحاص صالخ ىلاو داولا دبع ينبو نيرم يتب ىلا يشي )م(

 ءاذقنت : ىلشتستو . فيحملصت وهو « نلشت » ص (10(
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 ةهشينْسأت ”مراوّصلا ”ضيبلا تادتسأو / 885

 11انتم رمصاق نمو انسأو قلاف ' نمف

 انلهألاب لا ايت يهني اهتمت يذلاب ةريزجلا ضّرأ ىضرإ ايو
 ةروححر

 و ”كفلا هئاقلت "نم برت هفاقلي "ترب 'دق “سد
 5 تريصامو اهتايسار تقراشأ ام هترْصتل
 ايهثنسح مورا 13 لاح اًدآالب ”لَعَل

 رو رم ع.

 اييقتيللا رفاقلا هوررْغ اهيلع ”ديعي

 التشنتم ءاملا اهب 4 يٍداّصلا قسقرف

 اسانادل اهب معلا يحاّضلا ”قبتغيو

 تمت امو اميدق 'مثهنم تيم امي اهرايرد ناوتعلا برتحلا ىلع ناتعو
 اًّشّملاو ةةلاقإلا هايقلب وجرتو اهتابجببل ىقتترملا ىحَي لمؤت

 انذو امتو ”ةديز مهئيلع ىبرأف  هئياده ةّمنألا اينعأ ىدم ”مامإ
 0 يل 6س
 هولقعب ويحل دهج لضفيف

 و 00

 ىنئأتسا اذإ نيقباسسلا 15 دش بلغيو

 2 و 0 ناطئسلا يف حبحبت

 20 ”الئيذ مثال نمف هل ”ةعضاخ كالئمألا ةرسابج

 ىنلعي هل زيزتعلا رمت ”لازامف هّبُحب فينحلا ”نيادلا ينع نئل

 ىنكي اذإ ميظع ىمسُم ب اذإ ”ميرك اعد اذإ باج ىعدُي اذإ بيجسم
 اتم هوا نم فم كيتويف ةمالع ُيمْسلاو اميرس مئلعلا هل

 انصغ هح دام ”هاشنإ هزه "نإو ةحاجر ”لضف ”داوطلا "الإ وهامو

 . فيحصت ت وهو « أنعم » نم )2(

 . ص يف مرخ )2(

 . سييفت (13)
 «,سمشلا رح هبيصي يذلا: يحاصلاو. ناشطعلا: ىداصلاو.« داصلا ١» ص )4

 ون نع ع لا ل

 . دكا دسشلا (35)
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 هب-تقتب داوجلا "نأ بتجتع ' نمو

 16 انه ادلا هرادص يفو ىوضر هدّرب يفو

 ىكروسلل ١ ء هتحار ضيف نم ةّقث ةقث ىلع

 اسنئاملا اومهّتاف ”لاحمإلا قادص اذإ
 انبغ الو كانه ىشخَي 17 ابغ الو هركفو دماحتملا قالئعأب مي

 ا ل زيماكو :اناح
 اتم 14 هعقؤتمو باح 'نم ءكا انيق 0

 ىنثم ىلع ىشم لاثت هةمعلاو نيس تال اج اأو

 يحس ذأ مولقَي انيف هفّذدَمخو 1

 انجي نإ بلطخلا حداف مد و

 اع ريث مل "نأك اهي هنيفت ةريسو ًاقلخو ًاقلخ هب هارن

 حج ميرك هيأ نه هيف هباشم
 هس 8# هس

 اهتحدإ بجلب *نأ راتبآلا ا نمو

 انآلهف للا سم تورغ نك
 19 انج اذإ ميهبلا ليلا اذ رحت

 انه امم ”ماظعلا 20 اهيقاوأ الواو ويجسملا رع لاتت هن هترمإب

 اتصل ذف لهتاف نئيبلا _مويل تح

 انللبجلا فرعأ ال نئيتبلا ”لليَبْق تذلكو
 : 5 ”ةعول ينانجا جو

 22 انج 'ذإ لئقتعلاو 21( ء)ايلتعلا ةرضتحلا ىلإ
 ا . ةيبرعلا ةريزجلا يف ةالف (16)
 .حدخي الو طلغي ال يأ عادخلا عيبلا يف نبغلاو . نايسسنلاو فعضلاو طلغلا (17)

 ا . انتبثا ام باوصلا لملو « ةمقوم لبح انم ه٠ ص (18)
 يبا عوجر م. ىلا وا ىيحي يبأ توم ىلا ريشي هلعلو , ملظآ ليلا نج (39)

 يي با ةباجب نم ءايركز
 .فلتلاو تافالا نم ناصو ىسمحو ىقو ام ةيقاو عمج : يقاوآلا (2)

 يقاوألا كتقو دقل ءايدع ايا: رعاشلا لوقك واولا زمع هنا ظحالملاو
 .نزولل ةيرورض ةدايز 0010

  22١ملظأ : ليللا نجو . تانفأ يأ: يبكعو ننس" مج .
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 َىْمْحلا هنتحار ليبسقت يف يأرلا ىلإ 23 يتّلضب لوؤت ىلؤملا'ةَيؤَر ىسع

 24 ركتعاق ءاحصألا يف ردبعل يفلهلت

 25 ىنمّزلا نم نامل ةاكتلا اهئ داعأ
 مكه ُحأ تلق ؟ هانضأ ام:نولوقب

 ىنلفم ين ربص ءارتغلا رازفلا ىوها
 انهذ الو !ًداؤف "ضرمأ مل انأاذإ فتادُمَو "شيرت يل يرض امو

 انلفتلا مراّصلا لكأي نأ بتججتعالو 2يرطاتخ دوت "الإ يلبي و

 هعاتطصا او و ىضر يبسحب
 ىستأ أ تنفخ اذإ أ هب ًاجالع

 ل ل ا ان يلثمو م
 انس ام حئادملا يصحُت "ال تاهيهو ًاقباس حئادملا راتخا ف ندلسأو
 اثم هادت يضْرَأَس
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 : «اضيأ لاقو

 ع
 ولا صا س

 ميقا يف ”كنّنيَح ةثالث

 يذجبلا نيتمؤملا 5 َتنَأ

 ةيْرِم 'نمم كرم يف قلبي ملل
 ىضترملا ٍدحاولا دبع "نب ىيحي

 ”نينلملا لع 1000
 نسيقتيلا رون كرتلا ”مالظ احم
 "نيدو اينابل 0 يبأ نبا

 *نيتسلا ىنسأ ماعلا اذه نلف ىّرولا لرد يس كت نإ ف

 . لالضلا : ةلضلا 223)

 « رداب»: لمتحيو . دارملا| ىنعملا ىلإ برقا انحيلصت لملو « داق ١» ص (24)

 . نيمز ممج (25)

 سلدنالا ندم ضعب ةعيب ةبسانمب كلذو ه 640 ةنس ءايركز ابا حدمي (95
 . نسأسغي ىللمه هراصتنالو هل برتملاو
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 : هاضيأ لاقو /

 يِضشامألل اًباتملا ضاَح نفل

 مهاحم اليل ىدعلا ضرتع نإو

 [رفذاولا]

 ناوععلا برحلل 0 0

 يناودشه ليقص 'نم حلبي
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 هروست ةبتكارتث ”ناسولس هَ
 انيتاساك تتر ارث عَ
 ةدرمل وسعت هل

 ىدتقاف ”ةطيسبلا اناالومل تادعس

 ادب هنم

 [لماكلا]

 ناتّبسحلا ىلع اينعأ امب ىتأف
 نا ين ىلإ ََ رو ها - يف

 هل معو

 هانت و نبكر تلاع

 ناوتتتخلا ةفلأب تابّنلا اهيف
143 

 م اضياأهلو

 [طيسبلا علخم]

 ىتتست امب ًامأدق راف ْوَل يسب ماهتنسملا "ةئابل

 ىنأت "نإ ثنحلا ”لجشتنست احح اهنرأو "نمو أ

 هَ 220 و.

 انئفض هنم بحلب هيزجَت ينامياهبص ةيسيق
 قر نه يل ل

 0 م ةعجعج اهاوه يف لاذععلا ةفرخز

 .امضياهحدمي (9)

 . نامثع هدولومبو ىحضالاب ءايركز يبا ةئنهتو حدم (**)
 .انحط ىراأالو ةعجمج عمسأ روهشللا لثملا ىلا رظي (|)

٠ 1 



 5 تهين 20 07

 هن عيش
 اجحبل ءامسلا رادبب نع

 مسجو انسليب مشلح مل

 لاسصقتا ىلع انوشيطت

 : ”ءافجلا انْمَقَت اَنإ

 ًابضتع نرما :تهزأ مك

 هيلع اوزهجأ درج

 ىبحَي رايمألاب 0 وأ

 يسع و وا كَم
 3 ًاصلخ ه ١ ةلإ محال

 ةيءابفرا 3 عسا اذإ

 ترلتق هيف هللا ةفالخ

 انو ككر هل امادق دق رس

 نم
 هه معاورو عر

 ل

 هَ

 د ان ”ل دعم 0

5 

 207 دجي ل

 اوحح + حلا يا عع

 :ضصخلاو انتبثا ام باوسصلاو »6

 ايس ناتج ديو ذل
 ىتقأ لامجلا ينارأ امب

 نيج ةنعف مكئاتن

 اسمن دورتبل نيك امك

 انبتتع نوجعلا ايه "نإ

 [ىنضم زي رولا يذ اهفرطتك
 اسك و متلك املاطو
 !اشم نومقتت ام هللاب

 لس م

 اناأدت اير تهسسسلا رذحأو

 ىتقيت نعم 22و هاّحم لظفلف

 اهيا ذأ هادنأ :تطملا قف
 ىلا ينو سانتا كف
 اسناد هافطصا الإ مّلع ال

 .- يس هم

 اسكس هذنع ةرمأو

 ساس هع

 5اس م)أف هدم 0 وأ

 دمحم د نوكتشي بالو هب

 ايجادع هددلا ندع ليف نه

 . ندِخلا

 . انتيثا اه باوصلا لعلو فيحلصصت وهو « نيا ال » ص )2(

 املح هابتحا » ص )3(

 . فيحصت وهو « عابترا ىهنلا » نص (4)
 . ص يف مرخ (5)
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 ضابر يف ةايعتن لك

 هادعهيتستغ  ةييلما دوم

 يا ل ىلا م اوال
 موي 0

 "سابو ليات قنا هب
 آمي فوحّرلا طئسو ”لاّص نإ

 1 دك جيع جاهلا

 حب كاساتلا هيجان
 هاما ع ٠ 2,2د5

 هيدي نم ,نميلاو ردسجللل

 يسيل ور ذ ”ةعراتف

 ل وفل مج ا
 ارسثو تامركملا يف نّتفاو
 ىعاسملا نسم قدس 8 يأ

 ين اج مسحت هتالامتكب ام

 6 كيتي ملا ةلحت م

 7 يف رادبلا رهب لق

 ةاحتلا د نايت ماعم

 9 يراراتجلا سماخ هني ”داج

 انحنت 0 رئاط اهب ودْنشَي 5

 كرب ف دك
 انصح هانق نم الو ىقي

 سم 7 >- «©00

 ا د الد نديع رأ دلا ه ردح دب

 هدد همي ه6 38
 6 ىبنثملا الو مكر هنم ال

 ه3

 انيدتنازم ٍلوحُملا لالخ باص

 انني و مسبب ىلإ يوتهت

 و ها هو

 يطيستسو 0 رد ىرسب

 اني الهلا 0 م
 رواد

© - 

 22 | هع دعت 0

 وكو

 اهحشتالو ”ةَهرب ىول رهد

0 00 
 نيش و: ن رولا ىقفست ل د نص #١ سيكا 07(

0 

 . هانتبتا ام حيحصلاو « نا ١» ص )5,

 دالوأ ةسمخ ءايركز يبال نا ىلع لدي اذه )9(

 : ةنممملا ةلدالا : رظنا . دالوا ٠ 52 ص :

 وا ء سكن : سكرا اهلعلو
 ىلع ةلالدلل « فق ه ةملذل تيبلا اذه شماه ىلع نا لفحالملاو

 ةعبرا كرت : لوقي عامشلاو .



 ًافلطع 10 تابولعلا تّرتهاف
 5 ّضَأ 6 5 -- يلق يالوم

 8 00 57 * مل

 ىلصملا لإ: "يفت :تارعو
 1 فتك ”كولملا تلحتيأ مث

 ًانئمأ دالللا تألم دقو
 ب سا ”نأ نبدا 5 5 باف

 اج تاع هنود 11 ارمتتم

 اييتشب تاكا كملنا ترخلاو
 يي ةداليمب ىحضأ

 ىتلسح ”لكو :نسح ”لاكب
 اَنْدهَو ةادكعلا ىف ًانوه

 اتن'درو اهليبقتب اوماه

 اتتثم داتفلا ترمغ كفو

 انعجحمت ا ”مامإ ”كنم
 مهو

 اتحجم هتود ميصتل

 عر 1 كدلا ةهلقيمر ٍ كاعمْلِل ن ظاقب تثزال ساد# سا مح
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 :هاضيألاقو

 [طيهيبللا]
3 8. 

 اناه ام ديحوّتلا نم ّرتعأ حف  اناهرنب دييأتلا ىلع دوُجولا بلح

 ال جر تر ل حلا
 انالذج ناسيإلا ملطأ هّنِإَف

 فستتج "نمو فليح نم لمتلامتت مكو
 اتالانخ عورشملا 0 لدعم اعل

 اناجرم عئمآدلا ”نامّج هيف داعام ١ افّسأ اي برتغلا بارغ ولا

 : ايل عيس
 . بيتا انتبلا امو «.ارصتقم » ص يف لمتحت )11(

 , امهنيب برحلا ةبسانمب دوسا ناك يذلا ديمسلا وجهيو ءايركزابا حدمي (*)

 نايبلا : ىظنا) ه 646 ةنس كلذو , ىراصنلاب اذه ةثافتسا ىلا اريشم
 خيرات . 1154 داورلا ةيفب ٠ 389 - 385 « 360 - 359/3 برخملا

 ةريخذلاو ٠ 185 183 برطملا سينالا . 25/2 ءاصقتسالا , 23 نيتلودلا

 . هيلع ابوضفم ةياجبب كاذ ذا رنعاشلا ناكو 77(  ةينسلا
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 ىتذأ ”ناذألا لب ىمتع يف اًرصْئبتْسُسم / ال
 [اَناِبلصو اسهاوت ماك امم

 مدحت ههنا نئاذلا داهطضاب اطخْسمو

 اتاوضِر هللا دشع ”لُمأي فيكف ١

 هنتتنّحت رزو 'نم 'لتقثثأ رو ال
 انازيم لضتفلا موي فخ ول فخ ذإ

 اناثؤأو ًامانأ "قلعت 'لبال هتّتعأ دش ىلإ آيتغ نتي مل
 2' هله زج يتحول ءامتع 07 <لادأ

 كرشلا 3 ةرحب 1

 ًاسبرط منهل ىفصأ 4 اومسْيَِم 'مله اذإ
 ادهحهتنايصحج اون اراكرا هلك ” لادكت

 الملل - قةيئمم سيل "نأ ”ةدهاش ”لاحلاو

 اتآزقو اليجتإ نئيتباتكلا مكح
 اًناكْرأو ًاساسأ نيتللا لزْلُر نأ ىلإ ًرفتسا ريزانتخلاو انّخلا نْيب
 5 5 يشتت يف ع | ضقت

- 

- 
 سم سو ع

 اسنابهرو رابح أ

 اهئ احح و يدع ةيحصأ ةيونت
 3 و 2. رواد رع هس
 5 موثاملا مرشألاو 7 موسكي

 انافرع هيف ىرحتي نمل ىرحأ

 كل هسسشوع !»

 ةههرب ل

 . فيحصت وهو « انابص »ه ص (3)

 . « مهنزحي » لمتحي (2)
 . نابهرلا ةءالم يل (3)
 . مهفي الو نيبي ال يفخلا مالكلأ وأ ٠ مهفت ال ةءارق هبش : ةمنيهلا (4)

 نايبلا رظنا) دوسا ناك يذلا ديعسلا ىلا ةراشا . داوسلا : ةمحسلا (3)

 1 . (3660/3 برغملا
 داز يظنأ . (ص) هللا لوسر دهع ىلع ملسا يذلا يشاجنلا وه ةمحصا (6)

 ءاط 109/1 ةباصإلاو ,ةرهاقلا حيبص ط 61/3 . ميقلا نبال دامملا
 1 . 1328 رصم ظيفحلا دبع ناطلسلا

 . 123 519/2 نودلخ نبأ : موسكي وبا لاقيف هب ىنكيو ةهربا دلو وه (7)
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 ةييحستلا "ناقل" وفقت نل 8 ”دلغَو لاو

 ؟اناهااب ءانبأ اهب ىهابت ملف
 ةنامدإ يزخلا ىدرت' ؟ ةادغ هنع اوؤرد يذلا امف .9 هءدر مهبهو

 ناس كاش ام لاوتفلا "مادو . .ةناثهلب هرلاغ اه قطا ”لتبلبا "دك
 اناّنيَل رائفثكلا يف َرْب 'مل نابأ هب هاحّتنا ام هيف رثمتدلا راك
 اناوُمخإ تيلثتلا "ةّنم ذرش ”ضارتي مل تي وثلا ةةفئاط "نأ ول

 انان'دعل رييعت 10 نادود نإف اهتباؤذ يف اهثم ادلع 'نإو 'معت
 حر دئاق بارغ 'نم ' هلادعب 11 ع

 ائخزاوثدلع ةناّيدلا دعت الملا "لم
 مكيصمحتف دابعلا رض ىلع هينب 2 ىرضأ

 م اه هَ 00 0-5 م 8 0

 13 اناملظ ملللا ثحج ده 0 !

 مه-تتهلاك ؟ هللا فيس نأ ىردامو

 ايست ع ”نايرع ارمتتسا "مع 1ذإ
 8 يدش شا رعراعو سادسا سل ها #رعد

 3 0 هلل 5 نكي

 ملو . هلمتحي طخلاو انتبثا اه بسنالاو , هل ىنهم الو : هجولاو ١ : ص )8

 .ه نامهامد» ري ا ا ا عا

 بساني امب هانحلصأ دقو « 0 . يذلا ام هادر مهيهو » : ص (9)

 | ...ام هؤدر مهيهو : نوكي نانكميو

 ديبع مهل لاقي ناكو . لئابق ةدعل باو رع يس ا والا 30(

 رظناو 03 نييستلاو نايبلاو 2« 58 نص ءارعشلاو رعشلا يظنا .

 ةرهمجو ميهاربا لضفلا وبل قيقحت 559 ص سيتقلا ءىرهأ 00

 ا او قيقحت 192 190 ص مزح نبال برعلا باسنا

 قيقحت) 2448 لثملا مقر 2 يناديملل لاثمالا عمجمو (فرامملا راد

 . (ديمحلا دبع نيدنلا ييحم

 فورعم ضاببو هاوي عقر ةقاق تسقلا لكش لع نئاط ل 2(

 ..قممحلاو رينشلاب

 و علا صمت مر فدعا + نم 022م(

 . هتيشم يف شعترأ ميلظلا جدهو . ماعنلا نكذ وهو ميلظ عمج (53)
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 ةدحل ”موماذم ”مللظلا ”كلذك

 م ”ناو'دلعلا بقعأ ام كيفككي

 ديف يف را ”دْألا بسح ”نم كو 00

 انانئسو ظاقنألا "نم وهو هُبسحاف

 هستتالس ايحتسا بطعلا اذإ ىَّشَح

 «اناشملت» ايلغب يعتني "هاا

 حبست انياردلا يف ١ : هليق نم ناكو

 اناك آل.14 فيحصتلا لهتج هلاب ام نورا
 ايكيا 5 َق ةرشلا ا حار ”نامظ

 انناير فؤجلا عيجتب ادّغ 'نكل

 15 فتمأ "نع وللا ةنيخأ هلبَلإ رظْناَف

 انايررع ناح ادق هب مكشلاز هادّرأ

 لع مامحلا موكا رهظأ «ةدجوبب

 انئ“اابضعغ هنع اهاضتفق هتاّيح
 م ساس نما هس سار سق سو

 يما ”ءاّنمّسشلا ةعلقلا لبيقتساو

 اناآمثحو انهو ةييع هل تو

 انايْئقع لولطملا همد 'نم 00 16:امتيش ام دعم ايانملا ”هنأر امل
 هعئصنعي ناك 'دنق يذلا ”داوتجلا ىّتح

 17 انجيل اوفو افنن ةميتفعت هاذزأ

 انابعُت هلِهْمُتي ملف ميلتكلا يا ا داوعل ًايقس

 . « بارتلا » ريصيف « ثارتلا » فيحصصت يأ 14(

 .«ددسأ د اهلعل (15)

 تيتا اي يا ونعلا لكل اهاكبي ىلا ينم: عاوا( اهييس اها وزن دنس 6(

 هيلع زهجي نا لبق كلذو هسرف قوف نم ديعسلا طوقس ىلا ريشي (17)

 رنيممالا اذه خيرات يف فورمم وه امك نسارمغي عاتبا نويتانزلا

 - لظملا ءنيسلا



 ١ بحقل: ةناحأ ادي دتذلو
 18 انام وأ ناخ امهم ٍنزملا "نم نم فاو:

 نرد نان ريح حبنا مش 07207
 هتارك تقاتتساو هئتحابتسا ث

 اننا وعا زادعتألا قرت رقادص "ناولعأ

 ” اناحميتش ف يو ادغف مهايحَي يبأب ىدرلا ىقال
 .٠ 0 --_ٍ ه6 »ه 2 م6

 جحتع تايبلا ىدوأ هتيب نم ىللفلاو

 اواناظكتب بضتعلاك دبأ يدي ىلع
 - ص ور جرو 2 سام

 نامه راكلا ليتب ىرغم ومس مكهضحتي 'مهيف هتلباو هل املس

 2 ميصصيبتيت اج ٌنعْباو ”ملهماه نتلحاف
 1 0 ل 7 م١ 2 ل م

 2انأاَنز ننباب اوحيبلتسا ام اهلْبتقَو ماه مص
 اناطخف هاتان فلا نإ 0 مهئيساتتم "”نكذ انشأ ”ىباعا
 اننا لاخلا قرم ياب - ىقتكو مهئلاطوأ 0

 8 م

 اناليحتسلعإو ازارشنإ 0 ب

 . هيف لج رلا لزت يذلا صضحدلا وا قارا كيهسلا ديعصملا (58)

 قلل موه تاسلار اهنا ام تارصلا» ليلو ان انستيا :نف. (18)
 . دوسلا وبأ هنأ ىلع ةيانك (20)
 ىبنخ انرحا اون نبا انع دصقب 221(

 5 ررظلا بسح حلاصملا قاقنالو نييصفحلا حلااضل ديعسلا
- 

ً 

 ا و0
 اك دقو . رباربلا نيرم ىنبو داولا دبع

 : ب

 دل ةضتبلا عجارملا
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 و 0 8 "نم اًياَنّملا حاير تقاس

 22 انايفلس حليو اي هل "قاف

 انابشو ًابيش اجت ام مه ءاجن رك مهّنأ الول ةنويقنعَملاو

 اناديس نارْآلا اوسْرتْفا اذإ !”دْسأ ميس ةنويتانز "يبيع ف
 - مروا ه2

 انادبع يصئفخلا مئاقلا ةم'دخ يف 00 هكلتالْمألا بتر مهلحأ

 اشرف تشج ل 3 نازخب اًروقص اولاص

 انابقع برحلا يف ترصرص املاطو

 تتستكاف ٌرافكلا مللسأ ام ”ناعركس
 24اناّمَس نيحلل مهلماح 0

ِّ 
 ه- 6 5-5 ري دعو

 انا ريغ ”نئين'دألا مرجلا لع الك هعرصم متع اًريغُم يِصاَقألا ىلتع

 اناع'ذإو ًاشاهجإ' يئسلل ني دبي هنئاعظ يف هيبأ تاَنب 25 يذه

 هئيارتخ 26 ًابصتغ تع دوأ ام كاذو

 انييسلابت ' تالو دا ثراو هر
 رسسسسسملع ىدُهلا قوراف نبا ”مامإلا "نإ

 27انامثع نْيروُتلا يذ فحصنب ىلوأ
20 

 اناد "نمل ابير الو اهيف تن تيعب تيقبأ يذلا "قحلاب ”الصاف الصاق ان

 اناقرف حئتفلا اذه حاّضَو حالف ”مطادنع نارمألا يس امّيَرو

 (225/3 ءاصقتسالا) ديعسلا شيج يف تناك ينلا نايفس ةليبق ىلا ريمثي (22)
 كملخلا لمف امك ةكرمملا يف ديعسلا نع اولخت نمم مهلعلف لقعملا برع امأ

 مش : افوس فاسو . (247/6 ءاسصقتسالا 2358/3 نايبلا :5344:535/6 خ)

 . بنارالا روكذ : زرخلاو . ززخل عمج نازخ (23)

 . رويطلا نم عون (24)
 ديفسلا مرح ضعي نال انتبثا ام باوصلاو تفيحمصت همقو « هارتاه ١ ص (25)

 . 252/2 ماصقتسالا ظنا . شورغات هنخاك سسمالا يف عقو

 .«ءابصع د ص (26)

 يبال ون ديعسلا نم نويتانزلا همنغ يذلا نامثع فحلصصم ىلا سشي )27

 . ةقباسلا عجارملاو 31 ص يشكرزلل نيتلودلا خيرات رظنا . 09
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 انابرغ ”نيغابلا «ةبراغَملا» نم ءةةّيعان ”نابكرلا هب ًامامتح ْتَراط
 اًوََأَف اوحلْصُيي 'نأ مده تمرح و

 اس-نئخا1صع كيف اوُجَلَف اوُعيِطُي 'نأو
 امرؤ دلعي مل “ةّقفَص ' مهب حبْرأ

 انيس اس انتوا ساراس دف
 انانيشواارامفأ فلا تنمأ ا ا مو ذا تيع

 م ا

 28 هاب ؤم تا ءاف ٍةّشف ىلع فطتعاو

 اهسمسحتاجنإو دقو هس ام اا

 "ةكققي « شك ارم » نع كتانعع أف ٍرضاو

 انادلتتبو رّصم ىلإ اهيف حْجَّتلاب
 0 ا ثانآلاو َبوُيأ "ل1

 اناكمإو ًامادقفإا29إ بوقلعي لآ ”نم
 هدر م # بهرسعي 0

 اسناعلخو ”دلْئَق مهتضرف دقو مهسأت لضف مهيللع ءالؤهل |

 ادلتأ ىدعلا ل لاو دْيأْلاَب

 اذئا ريس 3027 مهتدابإ ىلإ

 ةنستك داع ”سارمفآلا آل ةفلب ناو

 (تتانجتم ”ناتيرفلا هلو احم حيّرسلاب
 مةدال له

 اصلا والا رجااتلو

 . لبالا ىنتقا : لباو « ةدبؤم ٠ لمتحت (28)
 . نيدحوملاو رصم ماكح نيبب ويالا ينعي (29)

 ةفيلخلا ديعسلا ىلا نيششي هنال . انتبثا ام باوصلا لمعلو « امجس ١ ص (36)

 نبال برغلا سلبارط خيراتو + 147 « 1337 , 153 يناجتلا ةلحر رظنا)
 395/6 نودلخ نباو ه 1354 ةرهاقلا ىلوالا ةعبطلا 6 53 ص نوبلغ

 . تمعطق يأ (33)
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 انةالوت 'نمم يدتع 'نم هادنعي مل انت اكلاس انيف ءقحلاب ترسو

 يسلب سضتح يأ رلآب يللي
 32انادمح لآ نيسح نبا حئادم

 سيم ةكذ ”ناوللس آل يبح قادصو

 انارْجه نارجهلا مبثأ ”نإو مهيف
 ع

 يبل عفشي داهعلا يلو لعو ىسع
 ايناححعجتي اني بيرد نب ديعَتْسَأَف

 تلج يلا ةدعلا فرتشلا 'ةحاود "مله

 «ءوةد د هم امو

 منصف ةرغ 0 رو

 ا اعز يف سو

 1 «ه 3

 550- و ءاهاري اعادب

 5 34 يبتنسللا ايف ريف ةوربي
3 

 ادا ةلإ رلمتشلا يل ىَبأ

 انناسين ٌرهز اهنم|35 بآ يف ”كاهف

 انافيض دولا بايب تَنَنأ ّسَل اهتءارق يف اهارق ًاتيَب نوعسيت

 ميغ ري ا هادساو

 36 اهثيثأ ٌتلظ ام اهادشتأ 5 ةقسفأ

 اننا ثنحلا اهيف نسحب 0 نإ 4

 ًاح دّتتملم ديصلقتلا ىف دصتقلا ىضترأ اال

 اناَعمإَو ًافارسإ ةصنقلا يضّتقأ *لَب
4 

 . ةلودلا فيس حدام يبنتلا يا (32)

 يناذمهلا نامزلا عيدب ينعي (33)
 . اه م0 ةنس يفوت ةيونزتلا ةلودلا ءارعش نم يتسبلا عتشلا ابأ ينمي (34)

 1 ةيستلا لجترا هنا ىلع اذه 098 (36)
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 مدس ذاحع تتاَزاَمَف م نإف

 اتناَيَبت يعلا يذ ىلإ يدلهثو يدنهت
 © مسا ع

 اناديم لاط ام اذإ 0 ده جلا ىلا 5 كلي يا

 هحتسلا كوثكا ”كْنم اي -كاَرْشُنب كارئعت
 اتارئغيو اتارشبو عرض كلا حت

 اناوثلع حلجتلا باّتكل وه راؤفس يِف *فاصسلا تايرأ باتي هل هللات
 وا نام دوق

 اتامهذأو ًابابلأ رسهسست هالح تادابنف هئاداهإ ي لعسلا قل

 انام ءاّرسلا لح يف "لاتخاف ةيارأ يف ارشم ره دلا ”هراتتخاو
00-0 

 انكتف ”الومو امح انرصان نأ هب كامح ناطئس رصان كالكم/ (155)

- 145 - 

 : كل رايملا ناتسبلا ىلإ جورخلا رك ذي اضيأ لاقو

 [لماكلا]
 اتناّوْلأو راسم 8 نم انوا تالا مرازَمب اينحلا رز

 اناّنَر ًاقيوُم ةراضتلا لتح ين لاخي هوثصبو هب ادغَف

 اثابلو .ةفاطل دو كفل يشن درب ري ًانانفأ سيمو

 اًناجيت ىكدّتلا رطَق اهسابلب 2 ”قراَقَم هيف حاو دألا د 2
 ع

 ساه

 اناحتأ ”هرايطأ هن ُّت لكشف 3 قطُي مثقف ”ءاَنّشلا ما مار امتأكو

 ىققترا دق ريفصلا *نسافم 6 و

 ات“تاحْس « ًايطاخ محق انف

 ائهتيْسر ظفحتي نارملا ”ةداتع يه

 اهيست است جالا لادا بالا لاذع
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 ىدّتلا هُئعضْررب نيِرْسّتلا ىلإ ىرْسأ
 ةيِبهد ٍةرفصي رار علا 0

 را يل دقو هنع دلت 3 ”قادو
 ”ةميد تلهتسا بيض اهلا كت

 نو رفا كانااوس راع نت تفرش
 ًاحفاتم راهتللا لضتخ اَدّنبَح اب
 فراغ نشا“ مدن سآلاو

 0 'نم ًاقسبس ”ضكررت حيرلاو
 0 حقلليف يرش ءاجاوه

 رماد اًرهازأ تادهع ًابرح
 ”نم لاي م و ميلحلا ودعي

 اتهبوُبُه ري دغلا باه 5-07

 انيمتإو: تابثلا اهاتعتم قدح

 قمت هل اغا

 ناكل نست فرو يو
 منادي 2مل هاك عار
 انابهش اهب ْتَعَلَط رها آل

 اًناطيغلاو رولا باَضهلا ىَسن كف

 اتاّرين تادغ ا ّ

 اتتاَحْنرلاو يربخلا هجي رأب

 اكتابوسلا ل 0 يما

 اقادئيَتم اهل تبحر .ةضور يف
 ها

 انامأو ةةرئبح جيت تءاجليتم
5-9 2 

 انانسو ًامِراَص هل اهّراّزوأ

 انقادرألا ليست كانه بفبرط

 انابج 4 .ّعكو ًامادقم جاتماف

 انافجرلا بُحُصَي اناتج يقْحي
 انقهتعستتا# ا <دلا

 اسنئاعط نادّللا 5 بصَتقلا "نم يدك
 2-5200 لولا

 اناَّعمت 6 ”قرقرت ا

 يتلاك تسلل متهلا ديت تلاع

 "نم فص امم 7 ”نوئناك اتاقشو

 انا ”دنألاَو ”ماهلا دع 5-0

 2 0 0-1 2ك

 اناسين فصاو رونو رون

 « اهتسحي » حصيو

 . ظقوي يآ (7)
 . . انتبثا اه باوصصلا لمعلو « اهمكحب ١» ص )2(

 نع هب ربعي دقو , رابغ هناك ىطملا لالخ نم نوكي ام ليقو . ىنطم (3)
 . (بغارلا) يطملا

 يأ : ٌمكو لمتحت « ٌملَو » : ص )4

 .ةدشي درطت (6)
 . نياني : يناثلا نوناك  ربنجد : لوالا نوناك (7)

313 



0157 

 سسو

 و داننع ل لّمَحلا»١ تح دق

 «انغاِزمملاو جربت مل ”نإو تقر

 ىلج 'نم اتّشقو نَنَأ ةلاود .يف

 ىدتلو ةتاتتلا علطُت ”ءآرغ

 هّنإف ا و كا

 ىهتلا هئساع اسَرهب 9 ًاعنصماي
 8 سا ع 3

 ةضف *نم هتافرش اًوَتَب امل

 0-0 ا وا( ”قتروخلا» ردّس

 ريو

 انافرعلا بّسات ام اهفورعم

 انالانج اذو ًامهج اذ نيهجو

 اسنئادزا حو اهل ”عاطأ مل

 اناكأ اسر ذإ بئاوذ امسف

 انايئقع هبابق ”ميدأ | 0

 ) اناوَيإلاب 0 0 *نأ هل كك 10 (و)

 0 سو دريفلا نم 'هبسْحأل يإ

 اهب ىتنأ ”مامإلا ا ”نأكو

 ستايلز نقرأ هلايبت
 ًابئاد يضارتملا دّمتعا املاطلو

 اهل ىَحّضأ ةروص "ةمامإلا "نإ

 ىرولا ىلع "صالتخلا هانْمنيِب "كلم
 انبملا هيح ضورلاك هُوآلآ

 8 سا ل تاس

 ميحا رابجلا هلظب ”ةولي اذإو

 اهنأش "نم همانأ 2-3 وملبَم 0

 اوحسبْصْأَف نيعتافلا حابصلا مع /

 :تتاعاف ىدتهلا هب ”ناعتسا امل
 .٠ #ا لس

 ايدي علا رسال كس

 239 5 وياها هع

 اناكم ”نيقتملا هسترصمبأ

 انانج نانا نى كغ رمل دمع

 انسإ ايران ديرب انتم
 ايتألو هللألا كاد ىف دكا
 اناتجو ًاقداص ًاناسل ىيْحَب
 انالئعإلاو َرارْسإلا | رصِلْخُي *نأ

 انامتك م ما ال
 ساس م

 تسوس

 اناطيش ةهحامر ك6 هقرحت

 اناتّتشلاو علا بهذ "نأ
 3 1 0 2 2و

 انئاوخإ در ةسمعنب ارط

2 9 : 5 

 انناوعأ منامزأ هل تنال

 اناعذإلا اهوأَب "نم تضوعتو

 . « سهف ابا ١» دسصتي )9(

 انتبيثا ام باوصلاو , فطعلا ولو نود « ىنا ١» ص (20)

 . دعبيو خوي يأ « ءىسني » سحلت 2 ردسو
 اهلعل '« يمسني مىو .

 نارمصق ريدسلاو قنروخلاو .



 اناا فورلعت 'مل اهتأكف *دانقثم مرثمأل ”ةاغلطلا يذّه 042 -_ - م .٠ : َ ب
 مس د ه 12 هش ساس

 اناهرب هنيكمتت ىلع ىفكو ”هطاسب ةنومتلات معو رع

 اناطئس ىنأدلا كالْمأ تاف "نأ هتاطللس ىضترُملا :مامإلا يهب
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 م اهأةلاتفو

 [لئيوطلا]
 ىَنأ هيبؤأب ىَلَو 'دقو ىنأف  ىندآلا هلرثمو ىصلقألا نإ امأ
 ان'دّدلا اشبع هئايفأ يف بادْنتو 2ةبئعك نا هاوثمب فوطتن

 5 و 07

 است اهب فيلكو ”ةاهجار تقرتو

 ىتادأ]ا هدر "نم لهكلا بابش' 0

 هتوم لبق تؤم انفخ ره دلا وه
 وم رس ساس ل

 انئفح ام ”ناك ' دقف هيف ةسفائم
 ايتع هتلاه رانللأ يف بيلغو ”هكبآرت يلاعملا ٍرادَب ىلع ليهو روى ادشسو

 ة حاس قيضأ ل نأ بجع "نمو

 انكي دلو ا ”الالج ”ناكو
 انفاد "هلل نونفا"دلا قاطأ فيكو ”هتقانأ نولماحلا لقأ فليك

 مه

 هلسستوتك ادسُئفي تاكذّنلا 2 "م داه ىرس

 ا!نتعو هني دعو ادوؤط . ره

 انيح اهلضفيز تتشاتل لرقن .٠ ا رمقايب ةلا علل ار د3: ءاقنوو

 . دسحم اهيا ةسبسصخش نا ١)

 1 انتبئا اه باوصلاو « ةدرو » ص )2(

 توملا تاذللا مداه يكذ اورثكا : (ص) لوسرلا لاق توملا يل (2)

 . (54 نص نيقصلا عماجلا)
 . فيحصت وهو « هانيزو ه ص (3)
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 37 2 و و 7 2 لا

 ةد د للحخ رداغي ال عع ثيغو

 4ال ض امف اء ءاررعجلا ع ىتم

 ىسعولا فرفتسا الك حافك ثليلو

 [هتيستع الو ”هلنع ”لاطنبألا تتنغأ امو

 نع امب ٌمولّدظلا رئهأدلا انل ”نّعو 2 ىرتج امب هيف 'موتحملا ردتقلاىرتج

 ىنلخأ ام ةبيبشلا يف هيلع ىخأف 2 ةرتبكل اريك هيتجارت اًنلكو
 تحسس دام لظ هايلع ىفو هيفو / 258

 دقن ام فالثإب 60-_ ب "نم "لَض دقن

 للاسف ومو يجب لوف ةمرشت

 انطح يجترن 'نمو ًافلهك يجترن نمقف 1
 انمَأ ةعئار ”لثك 'نمانل ناكو دعب عرلا نيم نْمأ ىلع انسلو

 ع و هيف ”ماسلجألا فذ دأ امو همويل ”ناويغلا 0

 راس ةس كر سرة دس هب

 د رييجيييل سلا رمل مل انفيحت

 اثم ىسألا ليتك هلم 5 (ىنضلا) ”لانو

 00 ا

 ا لوقت هب ىقال ام عجفأب ةسيستاعت 6 راس الإ قعار امو
2 - 

 . انتبثا ام باوصلاو فيحلصت وهو « انظ امب هوس ءازوجلا تنظ ١» ص )4

 . ةصاصخلاو رقفلاو ةجاحلا ةلخلاو

 . نزولا لجا نم ةدايز (5)
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 سم ه© تا اه 0

 ىراج نأ دّرومملا مئمادلا كرمأ ملف.

 اح 'نأ ةباذمعملا بذتقلا كلئمأ لو
 فم 'دقف ير رماعلا ”مأ يليدتخ

 انادتع ةالبقتسام جاتهثملا حضاو ىلع 1
 ادي َردَق ”ةين دلا اين دلا ردق "دقو

 ىلستقي ام عمطاقو ىقْبَي ام لّصاَوَف

 م اس2 راس ايثادل امادَف

 ىسْمُتي الو ىرسييب اهثم 'قلتعي م ل

 ىنغَم ىَرتللا اًبرَثلا دعب "نم أبت 56 0

 تت تارصُعُملل امد اص

 العم بصي مل اذإ ىتلعم هل "سئيلف

 ررماع نبا ةانأ يكبت 'نأ نأي 'متأ

 ةاّتس ان ركفتو ئرساام رك دقو

 ىَنَث “ةفراع 9 ّثَب ام اذإ ناكو هعدصب هيلع يتثأال يبل اَمو

 انج اذإ مول قاتشُملا ىلع سئيلو ىرتلا يف بيتس اناينشا ”نحأ

 اقمالم اناديخ حيرلبتلا رجلها الو

 انادخ أهل 'لامتكلا ىحلضأ ديس ىلغ

 يسيهللسب "ملتي امم ىرتكلا سئيلو
 ىتمسولا هتتللقم برّذتلا يف اوُضَمَتغ دقو

 يصفر ىزتبا مثلم يقل ال
 اتكأ اذإ حيرجلا لاح يل نأ ىلع

 .«اجوع » لمتحيو « ايلع »ه يص (7)
 هو لهلسو رْسي : ىنمسو .ريغلا نع مالالاو نزحلا تفستلا يا )35

 يا ا ل (9(
 . حبت
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 اسِعرقو ”سانأ يتتس 'نم بتجلعيو
 املا عرقا تْمَأ 'مل "نأ , مآدت "نمو

 نب 10(ام)و امنع ناب "نأ ىلع انمدت  انَنِإ دنجولا "نم ىقلن يذلاو امأ / 97

 لس الح بادت بادت يف ىلثعلا يضئشسس
 التو هتّعسوأف انهو ىدّرلا هانأ

 هنيصتك ل1 او ةييناكتو: نشل

 ىتكي اذإ يكبتو ىمسي 3 يكشف

 ندُحَيا نَممَف ءافولا 'ءانئبأ "نحت لأ
 ان امف تاوّنلعَملا 12 عيرق ”دوهلع

 اميحتخ و _ ميرتكلا ٠ بابلا ىلع انادّفو

 انئأافإ ةالو در باجحلا كلْمَت ملف

 ىو تتلاب ةسايرلا ”دنهتع تم اننكقو
 اجلا ىلإ عبس“ ذنم تلقتسا :اولاقف

 اتكهمسر حئافص انئحفاصَقف انجْعَف

 ائغرج امو سوفّتلاب اهيلتع انادجو
 انرح يذلا نود وهو آلإ نزح الف ىسألا هب نيزئاح اهيلإ انفقو

 ان”دّزرلا هنعبتأ ”لئياذلا لب وه اذإ ”ةماستغ “ل يهتم الإ فرط هالو

 لصلا ل دنت نى تنم لكلا قا
 ىلتتنتم الب نقل يهو نم مغارلا ىلع

 انلهألاب 13 ”كّبَر كيننهَتي اهترارس اسوم تئدح 'نأ انادتع 'ءىتاهت 0-0

 . ىنعملاو نزولل ةيرورضض « ام » ةدايزو « انبو » ص 6

 ٠ نزولا ميقتسي الو « ابح » ص )12(

 .يلاعملا ةدحاو : ةولعم عمج : تاولعملاو 3 زاتمملاو بلاغلا عرراقملا : عيرقلا 12م(

 :اننبت اهدياوسلا لعلو « كروف » ص (13)
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 - 17 اديإ

 : ٠ ريدغ يف ٍّبصت بناذم يف اضيأ لاقو

 [رفاولا ءوزجم]

 انآتسب كاوس تيوه اال ةقاّصّرلا ناَتْسْبأ

 اناّبشو بيش مب !ًافلتخم حادلا لاَخت

 3اناجين ,هادثألا نم 2 اهقرافم تسل "دقو

 م اضصأو ريش ها سم

 دل 7 7 0 رآ فمات اذ اهسحتت

- 148 

 5 ةل ولبم ةمامح يف هل و

 [عيرسلا]

 تردتجملا "هع دأ اه راعأ ىرج عمد ريغ ”نم تكن 4 ل

 كلا ل الا لا كا ا

 193 ص حدقلا راصتخاو 2, 311/2-12 م يف ةعطقلا (*)

 .«عاعمتجم » ق « 6م )2(

 .« ةقرافم » ق مم )2(

 ءاناما»م (3)
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 : هاضيأ لاقو

 [طيسبلا]
 1 ,ناتشلاو عئمادلا : نئيتبئاأدلا ىلع نطو

 نطولاو لهألا : نئيبهاذلا بدان اي

 امس بوت اهمامثلإ يف رثباغلا ىلإ 'نكمساو

 ٍنتكساب نوككسملا بقتع ىلع تتدؤأ
 اه صاتنع حاوأدلا ةكلص حيرلا عرتعرتك / 6

 نصل االو هيف ىتتج 'نيم عدت "مكلف
 / هطشطلل 0 مو

 نرسعحلا ىّوج نم ايلخ يللخت آلف
 ىلتنأ قوفخلا قربلاك يداَوُف اذه

 ني حاولا رو راعلا# يعم'دأ هذهو 1 1

 اييتيردلا ناجشألا ا يتحارب

 يضالدخل نيبل اهو مسجلا ادتغ "نإو

 !ادلأ يتربح يضاقت يف يتربعو

 نسمأزلا 0 روجلا اياجس هتضَق امك

 نَحإلاو راتوألا كرد مهل ىلا ةةتيماوس ”الاتمقأ هللا ”لتاق اي

 اهتيامح تر ٍةءعرش ىلع اوماح

- 

 ,نسحتوت تف ترع املاط ةعرش ' نم

 يذ رابالا نبال ةلاسر نمض نادراو 4 , 3 ناتيبلا . ةينسلب هنطو يكبي (* )
 .٠ 243/6 حقنلاو , 562 ص راطعملا ضورلا



 ٌ 8 . و ا 1

 مهتبع نس نيكد مهسمسا ءافور
 نتّسلاو ٍضرفلا لاتق نم د

 اوسع دا اه ناقمأ مهليتخ اوس "دع

 2 نصح ىرذ يف انوصح انولبقَتْساَو
 ٍقستح 'نع ٍناطؤألا "نم انوجرْخأ ' مه

 ند ل ٍخَض نم ناريجلا نع انوحّرْحَرو
 3 دلت نم راّصْمألا ىلع اَنيَمَل 'متكف

 نددت "نم رافكلا ىدل انكرت مكو

 انيمي يد ريسلا تريح 4 اها[ و اهو

 نسلبجلاو لخلل نيب دماتحتملا تام

 ًاقهتيش ابس يدْبأ اوُحَبْصْأ ةريجل

 ناعيا ٍةّصارع يف اوُسرع امو اذه

 اتيحتيو اوال" لكما لجو
 ,ناجلا الو اًهنع اتتتقلا ”لئمتح نفي 'منل

 ندعلاو ناحلا لرطي اوثواهبن مكهيمارتم ىّفو ام مورلل حينأ

 ا يف شئيعبو اهب يدجَو
 يعيش لاب هانيع ؟ تقرأ يذلا دجو

 نّردلا نع تان وصمم فافعلا نم 2”ةَيردْرأَو !دارْبأ بتحُست ماي

 5 ندد ىلإ وبْصَت ال ةسارادلا نم 2هرئؤت ربلا يف ندي د ىلإ وبطن

 . « لاتقل ةقاتشم » نوكت نأ نكمي )2

 0 | 1 تاتعح مج" (2)
 . يأرلا يف اطخلا:اضيأ دنفلاو ,ةمعنلل رفئو زجع (و)

 .«هاهاو واهأو هحفنلا (4)

 / . بعللاو وهللا (35)
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 فنتأ نمو وص نم نيريجُملا تحت

 6 نكز نمو مْهَق "نم نيبيجملا مم ع

 ده نم اهيف ناك ام ةنأك

 نكب م بُحملا يف ةسناؤم "نمو

 .يق .لئاّصألا كن 'لصتن 'مت اننَأك
 7 .نيحلطقلا 0 بادالاب حنا رّقلا دلحش

. 150 

 : اضيأ لاقو / 161

 [طيسبلا علخم]

 يناث حالملا يف هل سيل يَّتّتلاو ”لآدلا رحاسو
 يناكملا نع ىتغأف ىّتغ الإ هيف حاّرلا تّبد ام
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 : اضيأ لاقو

 [طيببلا]
 ّ 12 ينداَز 3 - يناّغَملا 2

 اتتكس '”نإو ىّراد ىوهلا راد لح 'نإ
 انّكس الو ًانيح هتيؤرل ًاقوش هتفارف دعب يِبلَق رق ام هللاو

 اكتنات هاو. يقلق اعتتكتنسوأ يقرأ تبه ذأ أ ل كس هل ًاهاو

 . ةنطنلاو مهنلا )6(
 لعالل اكرتا انه اهجردن ملو . (154) مقر ةعوطقلملا ةديضقلا هذه ةيقب (7)

 .اناونتع لمحت كلت ةعضقلاو اميس الءهيلع وه اه ىلع
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 : ءاضيأ لاقو

 1 ينج رتويت
 امهاوس هينعي سيل يفرطو
 نئيجل 'نم ًابيضق اهم ىأَر

 باججح يف تراوت ام ًاسمشو
 هه 03 مما © مح ع

 ةهنع

 رصَق طلسو ةاهم اهلزاغو
 يسقارألا انهثساحم هئتلغأت

 اركهت ْبذَقلا اهاوه ىلإ داقو

 يفضح اج يفارتط « هللا َلَاَعَت

 4 يّشِس فيم نماده يمانبأو

 2 فكل 0 ا 38 : كو ور

 اماغو ْتّنبش دقو ىرت فليتكف

 [مرفأاولا]

 ينانح اهتلح رب تعادص 'نإو

 نانجلا و 0 تَّنَع ولو

 نارزيسخ "نم ال يئثتولا م
 2 ناوص الو طق نؤّصلا رْيَغب
 ٍنامكجلاو مّفتُملا سلا نم

 3 ناعرلا طسَو اهَملاب يدهتعو
 يناوتغلا نسمح "نع هارتك ”نبتلس
 ناتع بلقلا هنيدي يف حبصأتت

 ٍناوه ىلع ياوه 'نم ”لصحأل
 يِناَوَببلا نك اهرئمعل ”نهو
 نوت اهتباجإ يفو رين

 5 ناتشلاب مقفي يل :تلاقف
 0. م 557 - 5 هكا لا 300

 تاوملا عم رفأ م مدقأا

 هنطو ىلا قاتشيو ةبطاش مكاح يجرزحلا دمحا نب ىيحي نيسحلا ابا حدمي (*)

 ةمجرت رظنا . ديز يبال هتقرافمو ىراصنلا دالب نم هعوجر دنع كلذو

 '«هريدك سسشن 727/2 ةلمكتلاو ,. 2 ءارمسسلا ةلحلا يف يجرزخلا

 . 285/2 برفغملاو

 ءاهنانجو ةيسنلب هدلب دصق امبر وأ : « نانج » اهمسسا ةاتف دصقي هلعل (3)

 بايثلا ءاعد (2)
 .لمجلا وهو نعر عمج (3)

 . انتبئا ام باوصلا لعلو « ينسي بينه ١» نص (4)
 نم هلصاو .عوري الو عدخي ال يا « نانشلاب هل عقمقي ال » لثملا يف )5(

 . عزفيل ىيعبلل سبايلا دلجلا يا نانشلا كيرحت



 6 نادفرفلا يرصتب ىرغُي ولو

 ناتس أ ماسح "نم يبسحو

 َناَمأ ىلع باهّذلا "نم ل

 نابجلا بق يف ٍرْعذلا ”لاّسّم
 نامّرلا نم ةنامألا يل ”ذلخأتو

 يسياتتع .هيماديخ ُمأ © نإ

 تانيسصتسلا# يلايّثلا د امأ / [162

 يك نبا لعب اهقلأ ' مل اذإ

 نسعل نيقب ىلع بايإلا' 5 ا

 اد لا نيساحلا ابأ نإف

 يبرحل تنادتيت ىتم اههيلهتُ
 يرئمأ هانع نيَسُمحلا 7 (ابأ تملعو)

 سال ب

 9 ىناشو هسف بغار ىناشب ماتا هقِراَفُي هل ما
.2 5 0-0 

 ىهتحر ”مامغ يلولا ىلع 10 (ضيفُ)
 8 5 و ها 2ع ل

 ناج لك نع ةزع يضغيو

 11 دس رص سيق يب "نم ”ديعس

 3 م اال عمرا
 ىنئرو فج هحئانم ىف كيف

 2 نى6- ه2, و م" 2

 ايكو ًابرغ هتيصَو ماَقأ
 هم رق و ول ساس 26

 مل دوط 0 وسر
 -_ وص ةنوآ لك ”نيعت

 هالمتاعاف ىلايّتلا تّسق اًذإ

 ا[ناتتماو ًًاناكم اندو ىأن

 يف ”قيلطأو

 يناث هينشب ال م بوجي
 4 حم دامك

 مسا مص سا

 ىناَتِع هةسشخت اله

 ىناعت ١ عرتخمب و

 ناب هه 2 ع .٠ هيلا و

 ناعم وأ نيعم 'نم كل انف
 3 .ً ىف - : ما مج ماسه 3

 ناذ هنتم ءاث دححلا يف

 يلامشلا بطقلا نم نابيرق نامجن (6)

 . هنم ىفخا هبناجي

 انم راهظتسا ةدايزلاو ص يف ضايب )

 . طرش ةلمج هيف ناك قباسلا ضايبلانا ىلع لدي امم « نأق ١» ص )

( 
1 

 يذلاو , هب ىدنهي ارون لثكا امهدحأ

 . يل ودبي ١ذكه « بغار » لباقيل ءىناشو يا

 انم راهظتسا ةدايزلاو ص يف ضايب (
 نبا دي تي 309/8 ةاريسلا ةلحلا ظنا .ساقو يبا نب دعس يآ"(

 حيرمصص ةدابع نب دعس نب سيق ىلا هامتنم » اذه نيسحلا يبا نع رابالا
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 ١/وجيتك”

 ىدح عادلا اياجتن تلت ذك
 ارش ”ساّئلا هاذأ "نم َحبْمأَف

 يماضتمها نع فك فليك أذلإو
 يئادن 12 مك 37 داجممألا اب

 ىعادي ب'دتلا ”ميرتكلاو ”كثاوعد

 ماسلا مايأ رؤس

 يسن تريخأ يذلا ىلع « داَرف

 يلثمل وهادؤس قر كلثمو
 آملظ ”ضوصلقلا حاج شارو
 يال نتا نأ تموت
 اضيبر انك نيستا نأ كتفادو

 ناتسملا هاباجتس "نم اهابح

 نامض يف ةمي ركلا هتريسب

 يناهتما نع فع فئيك اآلإو

 ينئادتبلا بلغت ره كمه
 0-20 هع يلا 0

 ناوع وأ برطخ نم ركبل

 ىنزاتعأ ام اًماذأ "نم ىناعأ

 ناسّللا *لم ملكئابلح لشكشو

 ينايع « يفاآولا كينعَر "نم هب
 ينامألا مش يتحار ىتجأت
 مناغَملاو ةةّبحألا يناستنأو

 ينادألاو يِصاقَألا ىلع ٌريِجُيي :
 ٠  2 2آه 2

 ناما ىف وتشنبو هب فيصت

- 153 - 

 : « اًنيرلا يف اضيأ لاقو

 [طيسبلا]

 نّطفْلاو بادآلاب حئارتقلا دْئحَشش يف ”لئاصألا "كنت 'لصت 'مت انك
 امك عومشلا تاالاباذو تبن 'مل و

 ٍرقرو نم غيِص فثسك ايرقلا ىرن
 لااله نم قلع

 م ها

 5 7 2 00 ير سس هم

 1 ندكى تف ىف تارفش تادقوت

 يف ىقكألا نذا :

 اهعادصَي ءامئلفلا حبصلا ان يح

 ىلع ضاق ليسلاك

 8 فيحصت وهو « مهفأو » ص )2م

 هدام و

 نتعأدلا ةرضخم

 .٠ 147 ةديصق نه يهو ةلصفنم تدرو ةعوطقملا هذه )0

 . محللاو محشلا ظيلغ (:)
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 : م« ردبلا ةليل رمقلا فوسخ يف اضيأ لاقو

 [براقتملا]

 ”نتألا ةرظنم نيش "دقو فوسلا دنع رادتبلا ىلإ ترظن
 و مه ف ووو #ه سامع لاس هسا هو مسرع

 نك 'دأ عقرب 1اهبجحف بيبحلل ةحفص ترقفس امك
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 : اضيأ لاقو / 00

 [لماكلا]

 رمت ”نلو ٍدوجأولا يف عفت اووجلا

 ناّحسنإلا ىوس ىسْنعتل فكتب نه

 ناسحإلا ةَقآ هيلع زرْحاَف نسُحُمم مراكآلا نم َتْنيأَر اذإف
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 : ##« رثن عم هتيجاف 50

 [لماكلا]
 ناسل لك دئمتحلا ضْنعَب هاضّقف م دوج ”دوجأولا رمت اديس ان
 -. 000-00 ماهل
 « ناسين » ىلإ ىذَش بيط ”كالحو درفت ةكلالع « بجر » ىلإ ىمشت

 هدتئغ نم 2 م 2 ماسلا تننأ

000 

 ةاننسعكتالا رفاك ”ةماه 1 طقف

 ةعوطقم امهدعب تدرو دقو +٠ 350/2 م يفو 4 حدقلا يف ةعوطقملا 0

 .اهانفذح . ةرركمه 134 مقر

 .ءاهبجح ١» حدقلا )1(

 . ةديصقلا هذه فورظب طبترم وهو خسانلا هلقني مل فوذحم ءيش انه 1
 ٠ نزولل ةيرورض ءافلا ةدايز « طقب » ص ف

326 



 يناس اتنبأ يشأ يفو يمي ةسلكبشت ادني اهاتئسأ ا
 : اطل هلع 20 كانا ناتعاا

 « ناّسحو 'نم ناسلحإلا يف تنك ل
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 : اضيأ لاقو

 نيد "لي ايحتف ف اين دلا ىلع ترم

 انحيو نيك اسما, الإ يه "لهو

 ةساسا

 .[ليوطلا]
 ٍنيهوتلو ان داق ٍناوهل ىوَه

 يريد رةهم 2

 نيح ىلإ نوعتري اهيف نيكاسم
 7 هللا يقّنَن ل نتف

 د6

 قيما ع ديل وو او
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 : ء اضيأ لاقو

 9 ماس

 [لماكلا]

 يا ْجأ 'مك دعب 'نم و 0-0-7
 يبن ساو - لم هس هس مر م مص رصر

 ةعول حئاوجلا نيب تمرضتو

 اهدنعَب يم ربّصلا وت دبي تاهليه

 ام ردت ا م تا
 امهئيلع ٌراَرَق آل راسو رلسأ
 ىتنسأ نف اذه اننا 'وتكو اذه

 هملعطو قارفثلا كلذ ”نوكهتيو

 نافوُطلا ىلع اًيلعأ اهُوافطإ
 .تانتمزألا 5 لمعألا ”ديعبلا اَنأو

 نالكهت ىراذ ترحخ هلم

 يِناكمو يترلسأ "نع ٌبرْعَتَو

 ناوهو ىوه "نمو ءاّزعلا حضف
 يناثلا ”مامحلا وه قارفلا "نإ

 . تباث نب ناسح مهحدم نيدلا ةنساسفلا دصقي (2)
 . نيينوغارالا دنع ديز يبا عم ناك هلعلو هتيرغ وكشي (*)
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 اراصلا ف رصأ
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 : «اضيأ لاقو /

 [ليوطلا]
 ص : او 1 فلتعلا 2 يلتف وِ تأ

 ٍصخرلا اهبضَخَم يف يعبجت --

 2 علا ةغبص يف ةناسسوتسلا ملط اسك

 هس ل كاس مرحملا وهو 'هكفستو
 ٍصخم هل نسل ”ملظلا ”نأوك 7 الل دلع

 اهحيحتيمتا د "نأ تمنع اَمأ
 3 ”صققلاو رْحَتلا <ىللع ”هئقارأ فليكت

 1005 طوطحم دم ر ندا ةهلحر ىف ةهدسصقلا ندع نم اننا .17 تدرو ©

 نغاسلا اضواعم ءابيرك زازا اهي. تدم دقو: 48: 5012 ةقرولايزركسا
 ّى ىلا حدقلا راصتخاو قالا عج رملا رظنا .٠ ىنوباصلا لو دعم ركن انا

 امضرا ضراع ثيح 22 مقر ةديصق ىف مزاح ناويد رظناو ١69 ص
 ١ ىنوباصلا

 ندإلا ىلعا ىد قلعت طرق : بتيشلاو .هةلح 24 نم ب وصنلاو 3 قدس ١ ص (1)

 ةمنش هد 0 رفصا تام 1 سرولاو .٠ 5 رارلا 0 0 صحخحلا )2(

 ديدش ى ١ سراو رفصأ لاقن . رفصأ غيصص ى لع سرولا قلطيو مسسمسأ

 ٠ ىرطلا صلاخلا مدلا : 0 ل ١

 ) )3ردصلا ٠
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 انييستتا كك م0 دق مدل ايف

 5 صعقلابو دمع 4 ربهلاب يطاحلاو

 انهحسي وا وأ ًاحافص ”نسلو
 ٍصارخلاو قّداذملا 6 ةدّتحلا ندع نينتغ

 يحبس نال ترثآ راث ريغ ىلع
 2 دمر نيف لق نلاو امو ًاصينق

 يل ماك 5 تو قرع

 .ق لوبا را كلب فتكا نيون
 هم 2 هام 6م ص لج لج ها دعا حا

 اهنجم رهظ بلقلل تبلق دقن

 يصتععي امق عاطأ ' نأ هولا بئذ الو

 يِيتاخَف اهاوه ىف ٍصرحل ات مفو

 ٍصرحلا لبق "نم اعلا بيصأ ًامادقو

 يا رماع اهب ىولبلا نم موملع
 ”فدشم رع 8 اهب ىيفلأ "نأ ' سدو

 "ىبحح 'نم دئالقلا يف اذا للا اهل
 ٍصْمُكقلا يفو فوُدشلا يف اذامو . ًفشت

 ا بس اوذ .لئبل تلت هملول
 ريمستماو صلئقتلا عم هيفخُتو هيت

 ٍصئقتع الو قورب تسيل 9 ةرشؤم ءىلأل قورب نع ماستبا تاذو

 :. عطقلا [4)
 . رابالا نب لتق كلذكو , هناكم ليتقلا ىلع زاهجالا (3)

 .حمرلا وأ جمرلا نائسس : ضرخلاو . داحلا : قلذملاو . همطقم : فيسلا دح )6(

 .. عطقلا : .صرتلاو-. لتقلاو قتعلا قدو.نيستكلا + سرفلا» )5( ٠
 . ةلحرلا نم بيوصتلاو «هب » ص (8)
 ىلفسلا ىلع ايلعلا نانسالا لوط : قور . فارطالا ةددحم : ةرشؤه (9)
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 امهاثل مامكلا رادب ىلع ثولت
 رص شعأدلاو ٍنصْغلا ىلع هنرز يول اذإ

 هيهيببب ترِصْن ول رصَقلا ىونهي يئالتا نم
 *فبستخلاو 10 بتلملا تنبتبْلا هابأتت

 ل بعلل عوبتتبلا اتاي

 سجحتملا ةةرئؤم وسحلا ٠ رجهتف
 اهنيك هاحلا يف "ةيبارلعأ ”لئامش

 صخخملاو 12 ( حّربملا) مما ”ناطسأ
 5 اًراد ٍنازملا راد هللا ىقس

 نهال 13 دحخاولاو بيرقتلاو 507 1

5 
 رشاعفم اهابص دجت نع ”لئاسب

 يصقتسأو 14 ىماعتلا صمح ”نع 1

 ينسب ران حاتتا روثفؤتم تشك الو
 ”صقلاب نينا م هةكلو اهيلإ ماوس

 امنا دروسا ّيماّيأ ام ”ناَّسعَف / [16 61:

 . بصق نم تيب : صخلأو ,« فيحصت وهو « بهطملا » ص (10)(

 7 انتبثا ام باوصلاو « نطم » ص )2(

 صلاخلا : صحملاو « ضّحمملا ١ : حلصيو . نزولل ةيرورض ةدايز (32)

 نا: صنلاو . ريسلا نم عوت : ذنخولاو , « دكولا » ةلحرلا يف. (13)

 . ةقانلا نم ريسلا ىصقا جرختست

 .ابنملا نيبو هنيب وا بونجلا حير (34)
 . ماذج ةليبق وا ةيدابلاب ضرا (13)
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 1 يبتسُيش هايف يسبيئعت دي يفو

 يصلعتسسامو ديقتسم يمحو 16 يلخو
 ىوللاو .ةداوتهلا ىصنقأ ”ىلتع ان

 17 يصف ”لّرَغ الو يصْئقُي "لّذتع ةالَق

 اهادعب شئيعلا ىنج ب نم اهانج "نم

 صئلقح يبأ نب دحاولا دبع نب ىبحبل

 ةراححجتب ا املا حلا راك ”مامإ

 ٍصلمغلاو طمعا ”ناعاذإلا 18 خسر دقو

 استسلم يفراشتملا ١ بوبه بهو

 ٍصكققولاو 19 مقولا نم ىشْخَي ام نيمأتل
 هرلمتل "دوهت ىجري 0 'وكو هاجر

 ٍصُلق' نيمو ”هاقش لصف نم ”ءاش ام 21 (و)
 هال ”ةفئاط برحلا يف ”ةفئاطو

 22 صرخلاو ٍصوخلايف اهكلا حضاو ىلع

 اق داتعم فاوخ فارثإلا نع اهادع

 ةصّنق'نم تنيبلا الو23 ءسَنق "نم ”دركبلا الف

 . ةلحرلا يف ام انتيثا دقو « يملع » ص (16)

 . عطقني : يلصفي ىنعمو « يصعي ه ةلحرلا )17(

 همنا اهني نا وعلا نار اهتقيقح ىلا دتهأ ملو , حير ١ ص (18)

 . راقنتحالا:صمغلاو

 بيعلا : صقولاو ىهقلا : مقولا (59)
 ,ءانتبثتأ ام باوصلاو . « ملف » ص 2(

 . بولا : صلقلاو 3 عطقلا : لصقلاوأل. نزولل ةيرورض ةدايز (21)

 . صايقنالا : سلقلاو . عطقلا : لصقلاوأ
 فيطللا حمرلاو نائسلا : صرخلاو ٠ لاطبالا ضعب .سسرف : صوخلا (22)

 .برحلاو ةكرعملا نع ةيانك نيتملكلاب ىتأو

 لاحتي ةيييع بابك ترهحتا + ريعصم ند ءمرفلاو نقب رعلا ني عضو مح وو
 .ةيسقلااهل '
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 يسصتختسشو كولا 0
 سمس رس 4

 0 دأ تح ءارمحلا هتيارل

 يدا 506 ”ءاددمعألا در وب مَ

 ”صسسستقم ةتيمي *متعم ةشيعل
 , مه راد 25 (رقع يف) رقعلاب 'مهادمْصَيو

 ”صتخلاو 6 ستحلا هل هد "مهيف يبخل 000

 هءا نب لالّسفلا ده ىدهلا ىّكشت
- 

 ه عم

 نم تتيحتعابب ةدهلا كلذ ذ نم هبقعأف

 [سنت يي يدك مو قاقشلا َعاقْصأ خود 7

 27 صئملاب ”صتفلاو انتفلا باسل "نمو
 هبي تع ام ليلا "ضهللو

 28 ةصتعلاو ”ضتهْلا لع ىقْبَي يذلا اًذامو
 هماقتتا فنلطعل ىعرص مهب 0

 29 صئقعلا نم :ثاانكع اورباص 0

 .راتخت : يصلتستو . رايخلا 1 ةيصنلا (24)

 مهدصق : مهدمصو ٠ راهظتسا ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز (23)
 + مهل بثوو

 00000 يل
 .دادتشالا : ىصعلا (28)

 . هترارمل هعالتبا رسمي عشب : صفع ماعطو . ىملا : ىصقعلاو (29)
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 .٠ وم ع و هلأ سومر

 ٍصمرلا نيعأآلا ىذق 30 صمرت مل يهو اهب
 5 6 .٠ و 31 ص م < ””مألا فرت خ1

 م يلو ٍحوصملل ا 32 تاكضصتم نآل

 ىتبلا نم ةاصتعلاب اماهب 33 نأ /

 0 "اتوا هكا ايو

 يبه دس ثلا

 35 ٌصخالو لزلع ريغ دايج ”نكلو

 انعيفات ءامانلا ضم قف“ لئاحت
 صم الو رك دئع 36 سئملشب اتتسليتلو

 قحالو 37 يِصّولا لآ نم ”قحاول
 هك ل ل ل م

 ةتقاتز يف اهلام رمليلس يف اهل

6 

 38 صئمررلاو ”صقهلا ةادع "نم ةراوهو

 . نيعلا ىرجم يف ضيبأ خمو وهو سمرلا اهنم لاس : نيعلا تصمر (30)
 .ودعت تدع يا”حصمت تحصم”ص (31)

 .اهرتأآ ىحماو ترثدنا 232)

 .ماقأ (وو)
 لصقنم (34)
 ةداع ربدلا نع بنذلا لئاملا سزفلا وعر كوسا نحنا 235)

 .ايبيبع وهو هقلخ ال

 بيع وهو بنذلاو ةنثلا رعش ليلق سرفلا : سلا تمس يتلا

 صمقأ عمج - .ضيفلاو : تاؤك رلا بعصلا لا ا
 .ليخلا نماعمهيدي عمري يذلا وهو

 يأ رطمتو .انتبتأ ام باوصلاو « هيجولا لآ ١» لمتحي طخلا (:)
 + نيطبلا" نماتص ويعو ضبخا ميع < ميعلا و هنو بقا نا يطبق

 . خدشلاو مع وكت لا (38)
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 !امكهعشتاو ًابائذ هيداعأ نع اويل
 هلل, ؟.

 39 صتحولاو ٍشحاولا نم تقال امب ٌربخت
 بستن ٍنجحب وأ بوت 40 ”صلب

 ا هحتا "نمو رءاور نجح "نم كَل اَيَق ل

 ا 0 .عاريقلا باقععأب اهارق
 41 لاب ودم اذ ةبلاب 2ك يا

 هرول َبِجَح 'قئلّطلا ”نايحضإلا اَذإ

 صلحدلاو 43 ضلحدلاب عقّتلا راثم 42 باحتس
 # سا ف

 هيف ٌراَماذألا تّرَمْضَأو 2.
 ههلا صْممّللا "نم م ىلحأ ,نليحلا رم ٍنيح ىلع

 45 تققترف قاقدرلا ”ضيبلا ىدّصلا حالو
 ني ذا“ نم ةاَّضَألا لحفم يف عركتل ||

 ا 00 *نّم حاّضولا 'هلهْجو ىدده

 ْيستأدلاو ل روصنتملا 'مئاقلا وه
 ص ي*خلا ةوُفصلا هموق يف امهيف يفاصو

 اهتم د ا تالا كرت
 ,٠ 8 2-00 م - ل

 ري صخحستج نمو روصه ثيل رولا اوباشو

 :تحسلا» صخ وسلا ٠ ءيمرسلا : شحولا (د9)

 ١ . يملا ع التتقا : صخب اويدبكلاب لصتم وسعو قا: :رشنلا 4

 ضاكت رالا : : نتا 2 لجرالاب سصحنلا (43)

 . عاجشلا وهو نمذ عمج : رامذالاو . لسملا (44)

 عرملا : صالد عمج صلدلاو . ىضأ هعمجو ريدفلا : ةاضألا . تفقوت (45)
 . ريغو شطملا حول يا : ىدصلا حالو . ةنيللا ءاسلملا

 . لضو داح (46)

 .رونللا (47)
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 هس 0 000  نياطم دوج اد
 صيحلا نبع يف نمثنللا نقع هروب

 0 امرا "ذإ ًاميق اًَلَْغ

 وجبس نم ماالغلا بابسأ رفكأو

 ادم ام ىضترملا . مامإلا اياَّصو

 يّصأو 'نم زف ايو ىصو 'نم دلشُر ايف
 ههتئعاتسش قل جاهولا ىدنهلا جارس

 48 ”صألا .ةّنيط 'نيم فلي ىمت نم ىلع
 تول 'مكو حاجّشلا باولبأ حاّتفو

 ب رهو ازقإرا موحتل قادر
 يلجناو ةياوغلا روحت 2 تاحنا هب

 ٍصرخلا ”ةملظ 'عداَص 50| (رون) حلاو
 راش وها در# ا د

 ”صّنلا مم سايقلا نالطتب كلاذك رةفالخ ”لككب ؛ تّوذأ هتف المخ
 51 ةبصتو باصن يف ةرقسما هَ دلإ (168]

 صحَملا نع ”ءافتكا ضُحملا فترّتشللو
 1 ١ تيس اف ٍملحلاو "ملعلا هيلإ 52 اهانث

 ه2 - # سام ر#ر دهس

 يصحت. "الو ءانث هايلعب ”اديشت

 0 كوُدُملا "لا تيحفا انو

 رضسقتلا ” نم سيل ”لّضتفلا "نلت ثنا

 ئقردحتحلا يف , بالا دل[ نه أ
 ٍصئرخلاو رصحلا ىلع 53 "لس ”هيقاتم ياو هشه ريو م

 .لصالا (48)

 .ديضنتلاو بيترتلا : صنلا (49)

 . ىنعمللاو نزولل ةيرورض ةداهيز (50)
 . بسصنلل ةدعم ةسرخ (51)

 ةعنتمه (53)
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 ىكللغلا و _مراكملا -دارفأ كّلَمَت

 54 صقش 0 نهيف كآالمّدا 1 م

 ؛ ربل ضلقتو _ مارثبإ يوم
 55 صئابخ نم رْصَننلا اًذابتح ”صللخ ٌرصَنلا هل

 4 ه0 ري داقملا مان 5 أ دعاك

 غمد ىذلا ىصُنقتو ل يذلا ىل دتف
 ا 1 3 2 تا 002 هام هد و 9
 و هو رايج بر ايو

 ها دانغ بار محملاو برحلا ىلع

 ها يو ها 35 39

 ٍصسمخ ىلع ودغيو نسما ىلإ حورتي

 هدققتعب تاتذفانلا 56 جويفلا ايده

 ”صس*تلا ىدل 37 تانئافلا حوتفلا اَياَرَم

 0 سس ءالثمإ فصلا عاَرتيلا طبخت
 هه هس 7 3 - .٠

 ل ا ا ل و

 ”صلتق ىلإ اَضَق توقايلا 'مظْني امك
 ١ نسي بيهة وجو ينامألا ينثت هدولج ىلإ

 60 ٍصسبسقلا ىلإ 9 (ىضتأ) ضبتقلا دعت "نمو

 .مهسلاو بيصتلا (و4) (54)

 . صلاخ : لوالا صلخلاو . صلاخ قيدص (535)
 . كلملا لوسسر وهو جيف عمج جويفلا . « اياذه » ص 5

 نيب ىرتل ةصناا ىلع سورعلا عفر؛صنلاو-. «٠ تامئاقلا ١ لمتحت (57)
 .اياده لمتحت « ايازه » و . ضهاغ تيبلاو . ءاسنلا

 فتنب ليمجتل تلا نه عون صمنل او. ولستف » لمتحتو « لمستف » ص 58(

 . ىتعملاو نزولل ةيرورمض ةدايز (589)
 ةسلثكلا (60)
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 مسرب هور اكتم عورات
 مصخّتشلا مادتع يف ”لّثظلا ”دوجو لاحم

160 

 :فانسشأ ناو

 [ليوطلا]
 ىصققألا برثغَملا ءوزوتح ى ز'دأ حلتفلا وه

 7 ا لادتعلابو ضقت لوصلا ندع 1
 قفصتتماو ”ءاملا هئادهإ ىف سفانت

 انتحل م او داعم اذاجتمإ عض امي 1 1
 مكتأاب ثيم "يانا قواريو نيد

 قمحت نأو" ليفت "نأ ور هاجت

 امص الورق اهترق ًاطمغ ل م

 ةهحتلارج لرحلا لع ديال 00

 3اصئقعلاو لقعلا لبقي ال اهرفاوو

 ىدجبحلهلا تكلا قت رمل يي دا كن ديف

 امير اهو ”لالفلا ئتارأ نم مادنهَف ْ
 يمس ذل انهتعاطب تتتاد هثوئعادو / 691

 مسالا دمتم نررحتلا عطس نعت
 0 انسه هشرب نيت رضحلا يلوأل ًائينه

 امن ترصفتسا اذإ اراضحإ يحلا لإ

 . ديعسلا وجهيو ىضترملا حدمي (9)

 .لصقي ()
 5 راقتحالا.صمغلاو . اهتدصق )2(

 . ةيضورملا تارييفتلا ضعب+ قلمتت تاحلطصم (3)
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 هم لع ل

 اَتيهتناعُر 4 َرارتع ملظت 'ملو تتاهأ

 ننيظاعاو زاتما هب ترا 0

 كي

 اّصْخَف تادّمحأ امّق هع تست 0

 هل تنلا اهرياتتم نع يراذنو طحت
 استسنسل وأ هيداوع يف“ الص ,هاميسو

 ١ اسي اها نع ادزرط هسيصاقتو

 قيس ناي املع نمت مماقت دأب اريح
 | لل ا

 اّسَغ هب امم ةديحوتلا يفش ' دقف

 ىدليهيلا رهاظ *نم نيكدلا وادع ”نإو

 (8يمعتساو تهلارلشلا رصْنسَْس ةساف اك د دكا

 اصخب اهن اهنيْلعأو اسحب انهئابيْش ٍدّمْحأ هّمأ ضاه ئتيع داعب

 ١ كلا اوكتم ”ناح 'نِإف

 انيمحتم ثلفأو: لف ضاح دقل

 7 0 1 نأ يتلا" هسا

 اصرخ ةههبشم ع 7 يسنعل اعلا دوسألا ىدر

 0 د ا ىلع اًداتع ىصعتس كسا ول دوف
 31 0-6 ١ دق كب ١ يار فس هم

 الل ساق "نع ”نعمأو

 8 اصرَسلاو ”سرتفلا راذحَي ”ساف ”كدئيَخب
 . ناوألا لبق هماطفب لجعملا (4)
 . اتبثآ ام باوصلاو يدر طغب « خلخف » ص. 05(

 . ةيئارمصتلا ةبيتكلاب ديعسلا ةناعتسا ىلا ريشي )6(
 دصقيو (ص) يسبنلا ةافو كعب نيدترملا ءامعز نم يسينعلا دومالا 27(

 .ديعسلا لوالا دوسالاب

 عطقلا : صرفلاو . لتقلا : سرفلاو , فنعب عفد اكد غدي د )5
 . رافلا ديصلا ىلع دوعي « رذحي » يف ريمضلاو
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 رد سيح لك اره ه1 كتلو
 9اصضئمخح ةةرهاظُم تلاز امو نأ

 تاو تلازيبزش يف تربك ادٍراَو بئارتغلا برَض 'هلبرضتتس
 نا ايتمهتعات# علا ناوُخإ ا

 اتّ”*صتعَق ”مهنعاطو ربه ”مهبراضل

 مكنه كلاي ىلع انسي 'نأ ورع آلو

 ةاصنو ادع هكلادع يف )  سايق» "نم مكف

 ايحرد تيما باكل تروق

 انمي هلا[ وو فتق قدرا اروهتذا
 يل م

 ميكو همس يذلا حصتفلا سرخ ايو

 ابك ةرسيزجللاو ٍشيرشل ابو

 10اّصْهَو الف ع رصقلاو ةسانكسمو

 ل ةداسلا مكح ىلع تق تنقاالو /[10]

 [[اصهر اهتوقش -ءانثأ تحرب امو

 ش ل تكحتساف ًاشاير تن

 19 افلا نيل يفكي "نأ نينو لع

 . كل ةعيبلا يف ةيليبشإ ىصانت شكارم نأ ينعي (9)
 رظناو . 509 ةيسرافلا' رظنا . ءايركز ابا تعياب يتلا ندملا ضعب ىلا يشي (30)

 نبا ءاشنا نم ةسانكه ةعيب صنو « 33 نوتهلا ضورلا ؛ء 23 ب 653 / 6 خ

 . ك 233 طوطخم 95 ةريمع نبا لئاسر « 373/3 برغملا نايبلا يف ةريمع
 ل ع2ع2 06 18 511018 يه شيرشو .

 . هنهوبف ىقاحلا نطاب بيصي امو . نصعلا ةدش : صهرلا 421(

 ١ ١ صحلاو . لاصئتسالاو لتقلا : سحلا . تاظو يأ : تنأ 132)
 . كالهلا وأ
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 ة شيب , ميظتعلا زؤتفلا تع 1 ا

 اًسنكت الو انهنتع ثلكذ ال ةدكوم
 6 بيف _ميوقلا جاهتلا "ىلع تجاعو

 اًصقولاَو 3 ”ملقولا هْنْمُي ت0 امن

 اسصللخ ”ةوُفَص 4 039 يعاستملا 0
 ةهعاش

 اةمجحجحج ١ دجاتّسملا لإ ًاورمع امَّف
 ساه م 0اس اساس عع 00

 الصمق ىغولا عورد الإ اورعشتسا الو

 "ليسو لامكلا ف "لجل هناك
 !ةراصألا فصَي انهم عرفلا تامر يفو

 ةهاضاس

 اصتعادلا 7 تح أ ”هّطلا لج 3

 اهيلاجوفبلاو ٍصرخلا لمحبي ميهب

 16اًصرتخلاو فشلا لمحت داوخ لك ىوته

 هسأب ثيداحأ "نع ةلمح "دقق

 اسف اَدَو لو ريل عاق هفاشي
9 - 

 3 ٍةميزعلا يضاملا وهو ى

 انيس 2 انهفك "نم ةيلاحب

 ىّدتلاو مللجحلاو . معلا يف نكرشتي 'ملو
 اصف نش لو اح دعي تآو ضامل

 مسسسسما

 . سكلاو قدلا : يصقولاو . هرهقو هلذا : همقو (53)

 "امتنا حسب يفد "» ىلحلاو 2 0 (54)

 . بهذ نم ةقلح : مضلابو حم ىلا , نانسلا : نسكلاب وكلا )0(

 +: :نضفلاو ٠ ل لا او )17(
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 هاش موا سو رقم

 اهل اتصتلختُسا اهب دنهملا ةولعادلا يه
 اصصلخ اهل ناكف يداهلا م ئاقلا 8 نبت

 ا صفح وْبَأ ىصَو اه راهظإب

 نيج هب ام ام "مهتود ىفوف هيب

 كك اعأ رض دلهعلا يلو ىلَوو
 اًصقخلا ( يرضي نأ ماغرّضلا ةاداع نموا

 ةئاده رادب ءايلعلا حضوأ دقل

 اًمارثق اتتييتع ادق سنّتدلاو غلا ضؤتخي
 هرئمتو فينحلا نيللا ىلع ًاصيرتح

 اصئرح نطئبتسمب اينادلا له نستو
 ىداحيجتساا ”ملطصتي ءارمحلا هتيارب

 انت و ”نابضغ رءاضتيبلا هتلمل

 ماس "سمت نوفاعلا 1 امو

 امم آلقلا يطب كا تَقاالَف
 ى للتقغاا بلطت 'نأ كيش ل

 اصلخّتشلا بفرق "نأ كيفكَي ام ”لّظلا يفو
 يمحيمآس يمللعلا و بادالا ”ةكوف أ

 او ىتمئأ ىلا كلتل ىضثأ اذإ آغيلَب

 ةسدتيزو نامّرلل ”ءاهب يمودو /
 20اَصْنََقلا ضيف انل ىضْرَي ال كادوجو

 هام ودع هد - هَ 2 7

 يت نمؤي سيل مامت لكذ

 اطسنقتلا 'نّمأي رهاب ”مامت اذهو سا عسا ولا

 . انتبثا ام باوصلا لعلو , فيحصت وهو « اهب يلعل ١» ص (18)

 . هنم صلختلا ىلع ردقي ال اميف عقو (19)

 . ءاوترالا لمق بارشلا عطق (20)
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 ء161 -

 هاضيأ لاقؤ

 [ليوطلا]

 ( صحو اهترضحو ىرئشتبلا "ردن

 ٍصنلتلا ”ةّضافنفَف ,نْمألا تتيسلك دقف
 ىدهعلا لع 1 ءادبك (داونع ترِصُْن دقو

 ”نصحلا» ”ريسحلاب رمجلا اَياَنملا اوقاَذَف

 ايل ةووعسلا ردت ذأ قرع الو
 ٍص غن الو طئمعب ىّمعتلا اولباق امَف

 ىدنكهلا "ىلع اصرحو دهر اوعَلْخَي 'متأ
 صرسحللاب دْمزلا دّضلعُي نأ بتجتع نمو

 اوّمتْناو بوقلعَي نب ”سبرادإ نب 2 يلع
 صافح يبأ نب دحاولا دبتع نب ىيحيل

 سلدنالا قرش هتناعاو هل ةنبسو ةيلييشا ةعمب ةيسانمب ءايركز انا حاديمبا )0

 . ةروتمه 5 ةديصتلا نا ودييز : ةقياسلا ايلا رظا

 .ع,هبلا» 1 )2

 . يدحوملا ةقيلخلا دبعسلا وه (2)
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 اداضلا فر |
- 162 

 ه ةتبس لهأ ةعبب يف اضيأ لاقو

 [ليوضلا]

 ىتنزألا كرثمأ يف راثآلا 'ق داص ىَّضَق
 را

 تيذألا : كرت *نآون انثادلا ”كلتتت "نأن

 ف كتيشتكلاو ”ءاملا هل داعسإ ىلإ قرح

 سره تى وأ 2 بَل : _ ل ل 8 ”كتودَف

 'عداو و +" حلاو روي ه 2 | ا ”دلاجي

 فتي ال قيسلاو ديحلا كانه .نفحنو
 2 م تفي اك 5 أَتفَي ايفو

 ان عحضرتتلاو لردلا كل اباوع لش امو

 اتيفثوب اًراذنت قاقآلا ىلع نأ

 ابي م وكلا
 انه اوقتتتثتا انهفاالثتإ ىلع ةاصْنع

 (ةقباسلا عجارملا رظنا) ةمهم ثداوح الوانتم ءايركز ابأ حدمي ()
 فيحمصضت وهو « ترث ناو ايندلا كلفراب » ص )2(

 2 ا 8
 نوحلاصلا يدابع اهثري سرالا نآ»: لاا هدر 6

 . ىنعملا اذه يف ىرخلا تايكو 105/2) ءايبنالا

 ناسللاو عابلا : ناطيسبلا (2)
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 اتهت'دعأف ىدعلاب اضاتيغ تّتاكو

 ب 27 كسا من يرع فري ًاضاير ١
 اريحتبتصسات ب زيفاتلا كا انتو

 افكر اهتءادْيب 3 ءاحلطتبلا ىلإ تلبجو كَ

 اقع اهعسوي روجلا بانو اًريجُسم

 000000 ةستيطُم هو كاد اتهتتحنلو
 اَفْحَر الو 4 قبر اال ابيِشَق ”ءادر

 اتسمرلاو وغلا اهئاجرأ ىلإ ترجو
 كت يتلا هع ًاثلام اهيلع تعلط

 صفرا ”انوب ةاينسا قرع نه ياك

 دبقاق 5 سيلا "لك انهنيلِإ ت'دلق ول
 اَّنَمَق 6 اهقالغأو ارح انهقالئعألا

 اَهمْؤي ”كحوتف 7 (نع) يري "سئيلو
 ةاضُرآلا يكتلشت ملهضرأ يذهو ىّنأو

 سه سا مس ا ها

 ة يي ستختيسمجحو ار داق اهامح تحب

0-0 

 2 ايهر د ىف رادغلا 2 7 داّفَف 6 سا مح سا

 ةلحرو 597 / 6 خ رظنا . اهل ءايركز يب! لالتحا ىلا ريشيو « سباقل مسا 2 (3)
 .ةياجب ةيرصاتلاو . 278 يناجتلا

 .الوسنمالوايلاب ال يا (4)
 .عاجش (5)
 نيمث سيفن ءيش لك : قلع عمج قالعالاو . ميظعلا بايلا وهو قلغعمح (6)

 .ةهب منلا تلت:

 .نزولل ةيرورض ةءايز (7
 .شرسملا (8)
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 اتيزاوتخأ 2 تع“ قيس تفدخو

 هاد مادا

 ا شقنم عجاضملا ”نهئيلع "ضقُب

 ب كر نة قلن
5-2 

 سة

 اَفْنَتلا اهرب ذم راصْنألا ياا وكلو

 ا اا اهيف تْدَّغَوَت

 يهل سمر فكتب اقف سالو

 ايكتقيب كفو لإ مارتجإلا مّظنع "نإو

 اوويستع أوَرِدَق نإ يصئقخلا أألملا اذك
 يضتْسي راذلع الو مقسم رثعأذ الف 1

 ىَوَف ولو صولخلابو و صالتخ 'نْبا جن
 20006 مس ره

 اضئت الو اعمج لفت آل ل

 ةكبس لهأ "نم روهمجلاب ”ليمتحو و
 مه مما ©

 ائ٠ُرَف اهدقع 1 ناوضو ةعيبل

 ايصتهلاو ءدنهلا عفادتست

 ميس هشااد هس 2000006 ودق م2 --

 10اضفحخ مهشيعو ر مهتاكم اوزرحأف ”دوعّسلا اهيف مهتلوت

 يحفا نورنا ف تنمو
 2ث م ريب ل مه 32ه ها

 الضب مهيوفمو انحش مهيراقم

 تا ل 3 مهامهم مو ىو م عمرو

 'مهتق ”سلادثأ ”كئتقلتسا ام لق 'نمو

 11 اًضْرَب الو ًاظينغ ”ضاّيفلا كادوُج 'دجت

 عمد« ءايدكذ ايا عيبا ايل د وكلا صالخ نب يلع (9)

 . (طابرلاب 7 ةنازخلا لطوطخم : : لهس نبا ناويد « 51 ص ةدحلا ةلدالا
 . 59 ص ناويدلا : مزاح ةديصق نظنا

 .ةعدلا :انه ضفخلا (50)
 .اليلق ليسيءاملا .(152)



 1 و يلا سم (٠ - هه

 ٠ : يحصل ٍطيترل )ا حستفلا طابر 0 ٍحتفب

 12 ىظحي ىغولا ران تاب نم اهب ىظحيو

 افهتّدْشر مجارت "نأ ) ساف» ب ردجأو :

 فلتر اةيتع 1 سك ري13 كتر دقو
 و شعور ماه م5

 اهمسورر ورغ 14|اهبوُر نم هن
 15 اضرغلا تادش يضارتا تّينس َوَلَف 2/08 اع د © سامع

 000 بارع انهئتعياش دق اهب اًنأك

 يقم مهدجوي ع عع
 ئىتسحلاو فارطلا اورصْقي نأ مهاراصق

 اًضفارم عمدا 16 و( واتس حلا لح
52 

 ا مساس

 ه5 - -

 اَفْيبَن اهل فاالخلا قارتعأ ع 0
 سلا س60

 تحرز حرف كيف راصممألا تعيشت
 17اًضْمَر اهرباتتم ىلعأ 'نتع كتادلع |

 اّتك رملاوعلا فاتصأب ”نْيأو / 11731

 يتسم _ مراصلا وأ / ىَضْرألا _مِئاتقلا نم

 ىدليلا ةرصت يف ءاجُنيهلا ضئاخلا نع
 18 اضخو الو ًاقلشم -سنيل نعطو برضب

 ٠ رانتلا كسلمحي (12)

 .ةبوتلا يفلا لسفب انه دارملاو . تلسغ (53)
 اهتمح (4)

 ٠ نزولل ةيرورمض ةدايز (16)

 .٠ قارحأو لتق لش )12(

 ةذفانلا ريغ عمرلا ةتملم : صخولاو . نمطلا يف عارسالا : قشملا 18(
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 انيييسمتملا# هلق هيضرتا ن ديعو
 لا و قش 3 1

 انضرع هتراهط ا 0

 اًضخحملا 19 مارتكلا صلختسي "نأ ورغ لف

 احبتصبخ و ٍضقتنو ماربإ "كلر ام

 انيق كارا ”مارشإلا در اذِإ
 27 و

 20 اضع ةاليسبتتسم.. .كاالئمألاب 0
 ١ وتمام شرس برخالا ناك

 ىضلغأ ب 1 رهدلا ؛ فرص ضاغ نإو

 ةيحتس ب لإ يلطف ها و تيكانو

 اتفيم ةّرِسألا قئط هَركْجَيِل

 "ضف هِلضَف ىلإ يفاعلا ةورث ايو ىوأ هنثكر ىلإ يناعلا ةّرع ايف

 اينو و قرا و فات
 ماو ماس

 ا|هيضرف اهيفوي نأ 2 تلح تايمز

 ةهسسسلا

 . نزولا ميقتسي الو « ميركلا » ص (19)

 .ادديدش (20)

 .«حس ه ص (21)
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 : ضيبألا درولا يف لاقو

 [لسيوطلا]
 ريع

 ةض قل هرئهز يتقاش اهو هلا ىقس

 1 رضخلا ٍهناّنفأ يف حال ' دقو

 ا[ سس دعب ,لئالتلا ينيَجل ”ىلحت

 ”لفسستملا دجسعلا هزيرطت يف ا

 ةلفقفف ٍسأتك يف ”نام'دّتلا حرك امك

 ”نشستك ”هتءامننأ ٍسّنألا ليخل دانب
00 2-4 

 ةكتبإبص فارص ”ءارفص 'نم َرآسأت
 و

 1 لك تتيستمحا اذإ
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 يملا ترق
- 164 . 

 : «اضيأ لاقو

 [لماكلا]

 عني جتا ”كسفتل ام يليلخ ادلج

 عرس لتسلا هنم 7نئيأف ”ليحرلا نآ

 استمدئعف بابقلا ضيرئقتل ودمع
 و هع 5 1

 ميسي دألا 2 كانا بّوص ىلع ا

 7 اهباير اومدعي نك
 فسأل واسأل ى# س# هدو اال هد

 لك رو اهو تّفاع تاهيه

 عضوو بحت ”مهب تادعغ 3 ابحت

 ارنخأ ّيعيجت اهْطِلاَخي ' مل "نإ
 مقئدتتي يي قرزاب تعرك

 ميم راد آل 4 عرشل ًابجتع | [174]
 1 هت 6م-

 ثن لالرلاب ”ةَمادُملا يهو

 . دهعلا يلوب انقشتسم ءايركز ابا يضرتسي ()
 ف يسفنل م26 ةفيلخ » ص يف )2

  (2)باجحسلا .٠

 . درولا نولك : ةيدروو لصالا ميركلا سرفلا : بيجن عمج (3)
 يف باودلا تعرشو همقيإلءاملا لرابتملا وهو غران مححا م )4

 .ءاملا وحن تعرش : عّرشو عورش باودو ٠ تلخد؟ الل |
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 وأ لى" + سس اىللا ١) مسلم يو ود سل 2

 ا ل
 ساه ضر يو

 , كك هيفنأو كارت نها هتف

 عمستجست بدن 0 ةَمامَحلا اذكو
 عبري ىبلكب مهب ماقأو سل سارع

 راش فاس
 عَقْلَب «ينوجش "نم لإ ءردّصلاف مهتاراد مهتم عيدا ام 0

 عمئكوتي ام لاحرتلاب ' "لح دق ىَوّشلا بقع يف ًءاحربلا ركنأ ل
5 
 نكح حبلا اي أ 5 'لألا هللا ةّمذ يف - 5

 6 عرسست لهاوصلاو يدنخت سيعلاب
 7 اوسع *نأ ىلإ ةالْيَل ىرّتسلا اولصو

 تيت يذلا را يف حبصلاو
 / 5 ةةرجبتتل بكاوتكلا نهر امناكو

 ىرشسح يف مهارس تسمشج

 املا هكمتلسأ بقل ”نّم اي © يعّلطأ نع يل بئلتقلا ةنابف أوناب
 0 هتلئحرب اوُعدص يما كرر تتوج اك
 اأاقرحت لالا يف رجاوهلا ىلصي

 عنسلكتو بولقلا تلس 0 ”نحيو

 عجرتس هجارأدأ ىوتهلا " عجر .مينردل ةادّحلا تعجارت امل
 عقوتي يب نُئيَبْلا_ 8 (امو) يلام 2 ةباجإ تيفش ول يلاؤس يفئخأ
 ورب كاذك ' لكم هب يل *مأ ديؤهب تنك تلبتح عورللا انأأ
 عدوأ ريهألا ىيحي مآ يي احم ةين اهوعمزا ةعاس رادأ -

 . فيحلصت وهو « يلواح » ص )5(

 . عرست : يدخت كلذكو عرست )6(

 :لمقو . اراهن نيسلا دعب ليللا لوا وا ليللا رخآ يف لوزنلا : سيرعتلا )0(

 . نولحت ري مث ةحارتسالل رفسلا يف اقلطم موقلا لوزن

 . نزولل ةيرورض «ام» ةدايز (38)
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 مط ونيل وُمْسَي ام ًيصتقف ِمِرْمأ ' ةّمادخ رادكألا ىلع "كيم و ك2 ع
 مبرألا تانهجلا 9 هيف تَسّفاَتتو اهلحَي دادتشلا عبسلا هيب تاه

 عقاد ال ام كلذو فَحُني ا يفو رّضتح يف يونعلا _ مللاعلاب

 عوضتب اهفرتع 'نم ىبرلا ضر  ييلا هبئارض يف "كالا ىَهاَض
 عّضلختو ”لذت هل لازت ةالآ ورع 'ستعقأ كالئآلا ىلتعىضتقو
 ره آل نأ مرق هن .اهلانف عارقلاب ةفالخلا بطتخ ٠/

 قفرتصتم ئروسلا يف لاتبللا ؛ فرص

 عدلمتو بحأ 'نم شعت اضرب
 عرجتم هفلتحل لالّملا وخأو وست هشيعل داشرلا وخأَف

 مص طايقرز كاوا ىلا شرف ىلع هاياعر تنعجم

 : قالطب ىغولا يف ًاماستبا "لص
 0 عقمأ ًدبْرأ 0 ةرررانرلا

 سا ا #  ساا دلا 2و 2ع

 عمعطتم حابص 1 دنع *ةيبتتجد تراثملا عقلا امناكف

 راه

 عضم هيلع 08 نم لخي مل

 عراذديو ةالفل ! يرطب "تاجات 11 وتم يصتقلا برغل هب ىتاَ
 ا كو دع وو رد

 مستو عيطي اهل ةويوجولا ودعت هدوتيو هد وع ”نأب ُةَعَث

 عرشت ةئسألاو ىفنت ٍضيبلاب ةهظافح ”هلالا عرش يذلا ظفح

 عتسؤألا ْذَمَألا قاض امَّيْرلو الملا 12 حيداتتم هلفاحتج تألم
 "تحسيس ارد عاملا اهي نوعا: ىنعأ

 7 ساه اسر ه6. ةهار7# ظل دع سوء لها ماش

 3 عملت دإ مهتامال تهتاشتف

 .انتبثا ام باوصلا لفلو « اهمذ » ص )

 م بوبقلا داوسلا لبقو بوحشلاو ةاوشلا:: .عقسلاو ةعفسلا 16(

 اعدو ىرخأ دعب ةرم داع اذإ!:يعادلا بوتي بولت نم اتاوتمل
 ”رظنلا تفلل هبوثب احيولع احر يطتسم

 1 ءارحصلا : المللاو « ةعساولا ىض ذارالا : حيدانملا )2(

 انا (13)
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 2 هام د 5 ١1ج 3 3 ع - 2

 مّمجلم هيف ءابيلتعلا قّرفُمَف  ىدّتلاو اًراصتأقلا سأتبلا ىلعىبأَب
 ”ءاول اهالعأب ل ور خملتأ دِجملا ”ءىوبستم

 د 0 هنم ىتدعلا ارغو ىلفترم مامإ هن ىدهلا أ

 مكمل "هل 14 ترد ام كاذلتف ا راس كر "املا ع 3
 تام مس مع ةهس 7

 اهفارطأ نم را ”ضرألاف

 ل 5 وم بارو

 عراف وأ عئرم ام لحيو
  ةهتماشو ةةافعلا راذلعلا يف تقي تُقَياض

 عدو“ هد 18: هيو ع

 ل

 2 فرن

 ايت ل ولا

 عتلقأ اهيف داالتخإلاب ؛ تقيم ةتاّمرب يّكعأ نام اب
 عجارتملا اهيف مكحل اب ايضا لف ةلكيحب ”دانفتنسُي انهثم مب ال

 ىَوَلا ضّضم ىلع رَْبَص يل 151 نبأ نف
 0-0 كا 0 ىلإ كن د

 17 ملظأو ميقتلسأ أ 0 ةتعاطب لمخأ "نأ .هركشلا آلَ
 مطلقألا قاريقلا نو 22 ب لع دمحم ٍريمألا ىلإ تلك ”نأبو

 يي” رو سر

 عرع رث انام لاهتكا بر ل سلا هناك تدب

 هتنتادل نيب لئفتفللاب هلل نتمتكح
 و ماو ع هم م ل 0-7

 0 تلقو هك ليف سفن
 وِ .٠

 عصنا انتم حابصلا عصن هَمِيَن ةراهطلا 26 ل دعي تين 1

 عقصملا | غيلبلا ئد مهحادمبو احنا غلبأ نْي 5

 . ةدششب تعرسأ (14)

 .انتبثا ام باوصلا لعلو « اي » ص (15)

 . طببتملا تكلل (16)

 نس صر يضنت تاس (18)
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 "ده 2 < تءىر أو ف ل 32 9

 تاس امام

 ةيطبصتت "ءىدْبَي نيح يكف لعلف

 م "يهارذ يف يعط ”لاس 'نإ

 علب ةميرتككلا ٍضْرَألا يف ب'ذعلاف
 مره

- 165 . 

 : « ضرم نم لالبإب ةثنهت اضيأ لاقو

 ٌهئاد بقاتملا كلت "نع هللا
 لوط نهب ”نيقيلا الون
 اهبويتج 'سوئفتلا رثبَّصلا لعترز
 مسبارجو انهلاوسب يلو

 هدوج 'نم ”ةياكش ريضت .ىنأ
 ىَدّتلا يدان ىلإ 8-5-5 ًابجع

 هتعرف نكت 56 ا
 همْقس ”ض راع نونا ”نوجشلا رج

7 

 هبال ملأتلا 2 كادس انب ةدله

 [لماكلا]

 عام قاو رونذحملا نم اهلو

 ع 0 م تام

 ميل 0 رج لطفا

 عفان رط لخلل لح رو

 راقب ع يوذعلا ”ملاعلاو

 عياوك دف ردع ةزادجا

 عشانخ شاخ هآرتج نم ره لاف

 مفاد كواملا ىلع ”ليبعلا "نإ

- 

- 6 

 تي ئتسضلاب ثُددَحّتلا ”ضاغ

 مسهيساتلا 3 ةايحلا ءام 0 ضاغ 'نأ

 نال ه 657 يلاوح كلذو هيلضرتسيو لالبالاب هئنهيو رستمتتسملا حدمي

 رابالا نبا ةعوطقم هنع نيبت امك خيراتلا اذه يلاوح هنع افع سصنتسملا

 + ناسشمر هش يف ةبسانملا هذهب هتنهي ةرنع نبا نسطنا

 . 299 ص ةماعلا ةنازخلا :

0 

 1ظ11آ0 مقر

 ك 233 مقر (م) لئاسرلا
 .انتبثا ام باوصلاو « هؤارحو » ص )20(

 .قرافي ملو مزل 0

 ش3

255 

 . انتبثا ام باوصلا لعلو فورحلا ضعب يف فيحصت عم . « ةديحلا ام ه ص



177 

 بثئاور ( 1! 1 6

 اوتار ََحَص ”لاالئبإلا 1 0
 "نيك اب بق 3 بو م

 نسما وادع الف ا

 عطاقل ليال هب روسفلا لصو

 يلعب فرط كو ٍقرفخلا دعب

 عزاج ”يلوالو ةاجّتلا وجرب

 ماج مراكملا ٠ تاّسْشآل ”درف ُىَدفيلا ىنلعم ىلععلا رس راكرولا حور

 هحكحاو ةمصعب اينادلاو نيادلل

 هم سا و »

 َّمُأ نم 4 هئرب عقوم نسح اي

 نم اوناك

 2 ل ما

 يف ٌقاَش ام ىضتر ملا ىيحَي ةايَحو

 ىج د يف ةليغملا هّيششلا

 و مه هدا 5-2107 3

 هرسسهزوا 00 َقاَر الو الك

 شلك ركدت دقلو
 'براوغ زن لع
 حفال لق ”لدظلا درب "نأكو

 عصانلا حافصلا ف

 اككنولا وطل ءاوّشلا تاعاس ”نأكو

 نما نم يصتقلا هب ناد ”نالاق
 سمس راسو سا

 عريات يراك تعلطتو

 رضاحتمو ”دهاشم ”نيرت تادبو

 هتود 2

 ماش ”ناَمّرلاف .ةمالسلا قآل
 مسا ١س و2 00

 يييباحم هب ىمعتلا فشرتو

 هماقَم كولخلا يف سادت ”كلت

 'عداو هامح يف وه "نم باجلعإ
 ممقاو باذَنع مهب قاح هآلوت
 عطاّسلا هاده 5 اهبهايغ الجف
 عيا رو ”ءىجاوف تاث داحلاو

 2 مامتحلا 0 ران

 عنابي رِضضّتلا وهو 00 ف
 2 تالهآلا يامل يدع

 علاوط ور بجحت امك

 مقا مس شئيعلا ب'ذتع ”نأكو
 ,عساولا حارتبلا حيف 'قيضتيو

 عئاور سوفتلل 6 بئاور ججج
 حش يصّقلا ”نملا نم اندو

 يقام نينمؤملاب ديمو

 7 عبارتمو فئاصتم بيطتت تادتغو

 عياشم نامألاو ضاقت ”نود

 مال هب ا 0

 .انتمشا ام باوصلاو « هبرب » ص )4

 . فيحمصصت وهو «ه امللظ ايغ » ص )35(

 افوخو ارش هيلع لخدأ اذإ : ةنب رت هبار نم ةبئآر عمج

 ةساادضص رهدلا بيرو 2 عزفملا بايرلا رمألاف. ةعزفملا

 ! نأ امك ءيبرلا نمز هيف ماقي يذلا عضوملا :

0 0 

 نما فيصي ثيح

 فئاس



 السم: لامكلا ف فرش هل ىحضأ

 متلو مئاور وا

 هيب يئكرتلا يف بكاوكلا ع

 راب "ملاح مالح ِتارهاز ' نم

 . 3 .٠ ب و بذا ا دعو 4

 قزاميف ىبظلا نهت دقو ضام
 ولا ل ا ل هرم اق ف 5

 عيلاطم فيلا دؤّتعلاب ه1
 5 رحفت نإ

 اتم ”نيملاعلا يف ام تاهيه

 عياسمو رظاون 00

 هلل
 0 غب -

 عراف بكاوكلل تيب تيب
 عاب ”مللعو ”ةيواعم أ

 عراضم ”لّقو هب ”ةاملكلا سك

 "عراسي دعب تارتخلا يف ”لظَبو

 8 عملات( م) ريرسلا قف امنأتكف
 عيئاصو هل '9 ”لوتخ اهكولست

 ث كّيلإ هرطاخ 52

 عرق مالتي رمل اكراو ارم

 انئهمو ائنهم رورسلا دري
 امظان 26 داجإلا حم ول دوي

 ”ةتيتفسرد لوبقلل_ ةعارضلا 8

 ايلا

 عراسقلا 10 ظلما جلو املاطلو

 عاكا هيف ل لطي ادع

 عتيئادبو "هئادب هنع 0

 عراض كرئمأ ٍديِلْخَت يف ”قّحلاو
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 «اضيأ لاقو

 [لماكلا]

 ولك هس لا فيش رحل رت ىلا د ودع
 عوطس ٍفوسحلا بقع هوئصلو 2 هعوطس فوسُحلاب ىضَقَت د اع

 . ةيبرعلا ةريزجلاب لبج وهو انتبثا ام باوملاو « علات » ص 8(2)

 صخب ىتا نا: ءانيركز ياا ءاكو يف اهلا
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 هاا ل

 ”ةئقيقتح تافّملا يوُنع نحل د

 هبصخغب ”نامزلا عجف ام ناع'
 2 7 و ها 55 رس

 هدوهعو هرك ذ دهاعم ىوطو
 ه2 0 م د ماد ول تيل اي

 2 41 سن #2 و

 يي اع درع تعوم

 لهل تل مع ل

 ورسم وهو عار تافتلا رابغ
 وجت سيفتلا قلعلاب ٌرئهادلا و
 عوبسألا ىفو' ام 1 0 1

 ٍعوتمو َىحّضلل ”قورش ادبأ

 عوجر باسحلا 0 هباه ذل

 هلتوأه مرمر "شيلا مفاد "مك

 اي ممل مم ًائيش نأ ول

 ٍةيعت 0 ٍلْمّتشلا “لاح بلقلل /
 مساس ريب اة رو هر در.

 حتاوج هم لخت مل علاطمو "لانس 'هثي'ل شت نإ

 يك ذت جاه ا دا

 ىّوهلاو ةداوهلاب اديهش فك و
 همو مع.

 يتلق حربملا دلهسلا حربي نل
 اتسحلاو اياشملا ترجاهت هيف
 هبرق ل  ىضأ ل رْطِف ال

 اهب ارورُسم ةدايْنعآلا ديا مل
 ا ,

 اسمّتإو ”'ضيفأ امل 3لحأ اهنم
 -تسآدلقٍرعاشتملاك لت يف ي'دتهلاو
 00 000 موه

 مد نإ

 اطأ ِثادحأل م

 . نزولا ميقتسي الو « نأك هىص (7)
 . انتبثا اه باوصلاو « ينعنمي » ص )2(

)03 
 ١ ىنم نم لزن:ضافاو . اهب مرحآ
 ١" سانلا ضانفأ

 : ذاذجلاو . عطقملا : ذانجلا (4)
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 يم ىدرلا 0 1و 0
 عولضو ' 2 :

 سطام هنود نأ امب اهنم

 عوصجتس ”نغأ وأ عسل“ قرب

 ودمتم ىركلا نم حابتملا "نأ
 وجم هينتلقم "قبطي ماد ام
 عوسبنتيلاو ناك ربا لصاوتو

 عيسشو ”شحوتم حوزت هلو
 عوزتج ”لاقب *نأ ةفاخم "نك

 كل
 عولوو ”ةي اك كانه يبل

 عود رامجلاو 4 ”ذاذج ْبْلَق

 عوفسم يتبابص طرفب يجو

 , عرمرم اتابع كاعات

 : هجحب لهأو , هتوص عقرو ىبل اذا : الالما لهب جمحلاب مرحملا لهأ
 ثسمح نم اوضيفأ ١١ ' ةضافإلا فاوط ىل

 . ةذاذج ةدحولا , رسك ام مطق
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 : اضيأ لاقو

 [لبوضلا]
 عطاتقلا _ مامحلا يا اهروتف ضارملا لّقملا ةّبَراَي
 وسملا قطعا ول ”ءاليل ةتليت 5-38

 انسلا كاتس نع تحت اهيف

 سا ا عيطمملا انأو يني اج امل ”ةفصنم تنك اول
 © حاسس

 عئاضلا داوفلاب | ا كيلعف عض ”نإف كيدي يفو كيد يبلق
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 : «اضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 0 عقادم ل كوبأ اجيسهلا يف كّنأك عقاد ىدّهلا نيد "نع ”لضانلت

 ٍىلتغَوا ةموح يف _عورلا مي تلبتتو /
 ء«معباتم» وأ اهب (« ”نالئهتو كنك

 ميانتمم ىدهلا يف وع كئبسحو مراسم اهراقع يف ىدوتلا ورعتر

 1 يهو ”نحبصأ 'دّق لهاوأ لّرت ملو نيك رشا رايد يفْذتَف

 عنا "دولا" در بيرق امعو مئات دو الإ نادنببلا و مه امو
 |! ىف الو رارع هب "مهل ام يذلا بلعرلا كمادقت

 8 مهم شيلا يف 7 هه و م هرم 0 00

 حيو رهو مهقفأ مهيللع قاضف
 عساش وهو ؛مئهتيح مهتم 2 تثكأو

 اقرافم اهيلا هعوجر دنع ةينسلب سيما شيندرم نب عفادم نب نايز حدمي (*)
 سيدرم نبا اهجهح ا: يتلا ةسايبلا هومدلاب اديسشمو ارذتعم ديز ايا هديص

 2 *+فيق رعاسلا لوك ىلا ريطتت . ”4)
 عئادولا درت نا اموي دسالو مئادو الإ نولعالاو لاملا امو

 . كالهلا : نيحلاو 2« برق : تنك )2
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 © ساس

 ةخابتساو 9- اًدده ل

تو اَهفارططأ مه ذاجست
 مرانوججمم

 أت 'متَق

 دَفَل رزستح نم تلاد امب نيم

 ًاضهات ةرامإلا ءاعا تيفو

 "قطان كٍركشب الإ تماص آلف
 ّردابسم لإ كلرتشلا رقئأب ”سيلو

 ”دصاح كَّنَأ ”ناميإلا ملع دقو

 عئاض ”ني"دلاو ,نيّدلا ٌرامذ تسمح
 عراقتو اتع "نم اهنع كلاجت

 باح ةكرمأل الإ ملاخ الو

 اع راسم لولا وجْرَي هتعاطب
 عراز رفتكلا امل يضاملا كلصْتُمب

 ضاحك "دم روكنملال كّنآو

 ريع جفا و تك ذم فورعملل كنا

 يىتئأدلا ل ام راوثآألا نم تطلطسب

 عسا وهو“ اهادام 0 اذ!

 كر 2 '”ماوصو 0

 ًاَققَوُم لازت ال .لاح "لك يفو
 ها سلا

 عياخ ل كئم رب هلي

 عاف ور هاهم ”ناسكُحإو ”لالعو

 عطاقتو ٍهتاضرم يف ”لفارت

 ادق 'نم :كئئتخ سآعلا ينب سس
6010-2 

 0 وهو 6 نم مهتوع دل
 ًاعياشتم دعس ءانبأ يف كوكو
 عفا ةناعتل 4 يأ كّنأو

 مم ل لا

 1 زعأ مارك. ”ليل اهب ”كوُذم

 يداعألا بح ىلإ ثول

 وه

3 

 6| فلاود

 . لظنملا : ىرشلاو « لسع )4

 اشلا لوق ىلآ رظني (5)

 عب فيلاخُسا 6-5 كْنأو

 5 ' عفاي 0 مهتم لهك باعاذإ

 عزاتسو ”ةيضارم "ميش مهل

 عسلاولط يلاعَسملا .قافآب ”موجُن
 . ديز يبال شيندره نبأ علخو دادفبل ةيسنلب ةعيب ىلا اريشه (3)

 كالا رع
 ديس ماأق ديس ان 5 اذإ

 .عاجششلا فلدلاو تمدقت ةببتكلا تفلدو وطخلا براقتم ىشم : فلدي فلد (5)



 مسياصأ كانه ايلعلا انهتحارل مكهتإت موي كانمي تشطتب اذ
 تتسم ”كنامز يف ىراصّتلا وجر

 عمعياقولا يرام مهيف ترثك دقو

 عارم ةاهسلا دعب انسيلعأو ددهاوس عرجملا دعب مما

 عماربفا "يع ىضاوملاو اهادردكتاو ختمت لوط“ مورلا مدرب فليتكو

 اح 2 0 ”ميبابلي نسا ”ةادتعلا ال ةاملك دج دلجو

 علاضأ اًضَأ داق قوف 'ملهاو 20 ا ٍناَيَرِب د

 عناص وه ام ب د ا عملا هرم رفا
 عجاور هو لامآلا ةعادوم  تتحتبطأو 'نامزلا ”نادزا ِهتَرْمِإِ

 دتوْشم تلك ىف ءادؤسلا !8| هتيارل
 عصات ”ضيئنبأ ”قحلا رصنب مايق

 - .ء و و 5 3 1 ل

 عضاوخ نيكررشملا باقرو هب 2 نيباسما رونا روغش
 و

 يما نو ردو
 مفان برححلا ةلاح يف هريمثشتو 2عجان مئسلا ةلاح يف ”هريبدتف
 عماس كللثمو وعادأ علا َريمأ حماس كّلثمو وُجْرَأ قلعلا ريمأ

 لا ا
 عجلاوسلا مامتحلا ودلشت امك ماسيج 1 1 00 0 0

 ا كحا ”دعماب يدم حادصتيو وص َُك دامتنعاب ينم عطيت
 يلساو مساق

 عراص كا عورصتم د ”ةمصعو يعادل همر مادو

 : بام ةيار )8

 . انتبثا اه باوصلاو « امئاد رسبسسلاو » ص 9
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 : «اضيأ لاقو /

 [طيبسبلا]

 اعدص ام عالفإلاب بعشي باف اًعدَوهب ىنسحلا ىلإ بيشتملا ىَداَن

 اعلخ سادس نه ”سبال هّنأب ”ةقئئرتكلا وذم عَلخَي تابو
 هدو )

 | ةطعّرقم ده ٍذاخّتا يف اًرصئبتْسم

 ايم رقلاو ضرعلا موي عورلا ”نّمأيل
 ىّعس هليلإ ام "الإ ءاربملل سْينلو ار دسم ٍلامعألا حلاص ىلإ تسي

 ' اتي 2 اهات ال اهشاخ ايشاخ اب

 اّحعشحخ 'نّمبل ىرتخألا يف زيعلاو ”نئمألاف
 اك يح ذل مد يف كتنلنت ند

 اهني سو درفلا يف معتق فاسفا

 0[ _ موُكيتقلا دحاولل, تقرأ

 3ا(عطتقتم ”كنع هاضر سيلفا هب

 هت تحص 'نَمِل ٍراَرَقلا راد

 امعجتتم تاّدجلا دمتلعاو ضررألا يف

 سا مح

 اعادتباو ءاينشألا عنص 'نم ”ةاضرم 007 هم

 اعلو اَهَتْيَلْوُأ اذإ اًرئجه كيلوت 0 ةيناف ضارلعأ ىلع َجّرعُت الو

 ةرمهاظم رخآ يف ةدراو يهو ه 5 يلاوح سن وثب اهمظن ,دهزلا يف )0

 . اتيب 29 هيف غلبتو سنوتب ةيدمحالاب 3 4799 طوطخم « ليمجلا ىعسملا

 . لل يف ام انتبثاو « ةعزفم » ص )2

 خسانلا نم فيحمت هلعلو « ُديش امهدعت » ظ )2

 ! لي نع ةدايزلا و نس يف :دزت مل نيم رتلا نيب تانبالا 3(

 .« ةعئسصمب ١» ل )4
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 5 اعبطلاو ”نيّتشلا رثجت تاهّرُت نم هكرات تنأ نيف دعألاو ف كايا

 تردلقغ اًملاط ايناد كحارطاب ' ند
 وو و

 اسمع دّح ام دش اهالح يا رخو

 ابسهتابف ىونقتلاو بلا ىلغ ْبَأ"داو
 1 ءّارتق "نمل حوتتفتم ةداعسلا ىلإ

 اعبششلاو يّرلا دولتخلا رادب 'لثت 7ةّصمخسمو اهيف 6ىدّص قوافنت الو

 امآدياكم زلذحاو اهدعبم ' دعاس

 اعضر نم راثآ ىلع ماطلا "نإ

 ادبأ “ةطلبغ "دصلحت ٌرليتخلا رعرزتلو

 ارز ام ”ناَسنإلا دصْحَي م
 اريدك للا مكصف تْحَملا' نإو

 هسو 26 شا دس همس

 ايجي نآرقللف تخصأ ”نإو

 احس ”ميهبلا "ليلا اَذإ م معز

 اندمجت نملا ب اذإو هلئمألا

 م م

 7 اعتر هضاور يف 'نم
 اعرف نم "نمأ .ةرليتح يذل ىأ ١ عيتلمل روث مستعمل 'لئبع

 هم ع8. 707

 اعفش اذإ دودرم ريغ هلثمو هقذاحو ِهيلاَتِل عيفشلا وه

 ويس دوج حج يصوم بسسس سوي تس يع

 ىلع رثكي أنصلا عيطلا لصاو ساندألاب هخيطلت بلقلا عبط : اعبطلا (5)
 . هرسسغ و فيسلا

 : ١ . شطملا : ىدصلا )6(
 يضر بلاط يبأ نب يلع هاور يذلا ففي رشلا يللا ىلا رظني )7(

 طارصلا ومنو نِيِتملا هللا ليح وهو:.. ا د ا الا
 .. هبئاجع يضقنت الو . ..ءاوهالاهب غيزت اال يذ وه ..ميقتسمل

 . 7/4 جاتلا يق هرظنا
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 5 لتجتع 'نيم ”ناستإلا ”قلخ ينرستح اي
 و [احّمطلاو بوذكملا لّمألا ”لّزاغف

 سمها 2

 اأبقتحم باصاوألاو ةدكلا ”شاعو
 و

 انيسستعله ىتكلا وذم لإ عارسا امد
 ما سرس

 هل ءاقب آل راعم رمعل 0

 هدروم رثإ يف هرادصتم ن'رسملاك
 ساس اوس ريوس ةهساس

0 

 اعمج ام لك هلم رهأدلا قرفي

 اعشقنا هقافآ ىف ماا

 ةة تحرم ءارملا رسيسي ماي "لك يف
 انيس هس شالو 0 7 "ماَقأ ”نإو

 ردنأ ىلإ ارم مل

 ةقرابب رردغم ريغ ىجحلا وذو

 ه10 حرتبلا ”دانهَلاو هّننأك

 اعجتراو هنم مركب دركس مث

 اًعلمس اهؤتالأل "”نإو اهيف ”ءام ال

 اًعجم "نإ ثادُحألا "نم تاّيسبلا 1
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 ؟عءايت تاو ”قايتشا و نيبأ

 0 0 ف رمل ينتكتمت

 ل رعب

 قلع رئيغ ةبحألا يوه ”نمدسلو
 2 2 يرو دهس

 ىبقبيل يعالضأ هيلع تيوط

 [رفاولا]
 عاطتسي لام نا لا "دنت

 عءعاتم' كلم ىوهلا "نإ الأ
 عاري ةل قّرَمّتلاب اذ 'نّمو
 عادي امو حضي ام يمتكو

 0 ا األ ا

 م ىلع

 يللا تتنلا العلا اذإ

 .«.لحع نم ناسنإلا قلخ +: ىلاعت هلوق نم سابتقا ١

 . ص يف درن ملو اظ نم ةفاضم نيتفقعملا .نيب تابيبالا ككل

 . انتبثآ ام باوسصلاو « جربلا داهسلا » نم م6 جربلا ءامسلا » : ِْظ 100

 ةياجيب وهو اهاشنا هلعلو وفعلا هنع ىخات دقو ءايركز يبا عم هنبكأ يكبي 65



 عاملا دج 'ذإ 1راذلعل( لا) نابو  يِرْص ليعىتتح ربصلا تمزت /
 عاتفتُرا مهّرتإ تارقفزللاو رادحنتا 'مهادنعب ِتاَرببعْنِنَ
 تيما ملعن ٠ حِلاَص عاتم اوناقأ ْوَل ةّبحألا ةنإ الأ
 انتا الف بأ 'نإو «تيقب ييئاتقب اوؤاش نإف يرْمُأ 'ملهل

 عاتجلفلا وهو مهاوت ديب يبثلق نب بئاتجتملا نم "نإ
 عانت تجا انل حابب وأ قالت مشل ةبأ يي ردأ الو مح 88
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 :هاضيأ لاقو

 [رفاولا]

 عواد و ةّبحألا نادقفو عيجأللا ماد ىلع يفسأ ابأ
 .عومأدلا ”لئمتش اهَدْنعَب فن 2

 هام عر سهو همم

 سا 0 در مك
 ه - - ه©ه ةمس

 عير ل ًدَّمل انف "دلت ةناكو ديمعلا نعورو

  .عيدتبلا فسآلا يف تملا اديعَب يِيتاددلع تاءاش امك ذتنأ انهف
 يري م ه د46 سا ظس ا # راس

 يعور ينطو ىلإ ينيلغيو يجوزن يلهأ نع يلع ّىشي

 م مدو 2 دعْسُم فارطب اسهم ار اثنا يش

 عوج لابو ٠ باّيإلاب ا ًآماقتس اهل بايإلاوُجْرَأ ' مكو

 . نص يف مرخ ()

 اا )م

 . نيسملا : )2(

 0 0 بلقتو
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 | نييفلا فرع
5 - 172 - 

 [لسيوطلا]
 هس رة

 اقُوسُم يني حئتفلا دعب حفلا وه

 يضع لا هل رم يف تجلو امو

 اغأدُل دواس آلا ”لثم اهنامْيأب اننيلخمل جالا ةدلسأ تتفتلد الو
0 

 اإوُتو روحنلا ءام اهَلِغوُل اهبويشبإ اديس تماق ةينليدر
 2اغيبت املهتم ”نيغابلا مَ ا عضاببمأ ”نهو رس ىدرلا نك

 محتمل ا نم 3 ًانيهم رق / 4

 اسّتغط 'نّم نونهلاو ناع'ذإلا ىلع ّرَقَو
 ديعبل "نمل ًابرح مايل الا تلاز امو

 ىتسيتما انك [كيب داع نأ قإ ةكيلع
 قليححتجمملا رهقي 00 دج ”كيسحب

 ايي 1 نإ نئوتملا امج شيجلا ”نم

 انلببو مورَت ام ىصقأ كرادتل يئرت ”ةكوحن قافآلا هذه آلآ

 ىتغتبيو ىجري ارخذ هريغ لهو ةريخذ كاضر آلإ يغتبت امو
 رة 7 ةداقملاب ْتَقْنَأ  سمألابف

 ام تيس نْمألا ”نم ادع اه رو

 . 643 ةئس ةيرملا ةميب ةبسانمب ىضترملا حدمي (*)
 . نزولل ةيرورض ةدايز (2)
 .جيهت (2)
 . نسكت طمختو انم راهظتسا بيوصتلاو اهل ىنعم الو « ءادنه ٠» ص (3)
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 سماها

 ةاّخيهأ + شكيعلا نم دغر اهتعطأت
3 

 اغلبم ةاجّتلل ًاماهإ ِتَّسأو انني اراب زوفلل تعرق ما

 يس عبو ملح نيب ىجربو فاي

 يقي 'نمو عاتضأ 6 نك ايما

 اتجه شئيعلا "نم رك داع "وكف

 7افغقفرأ شئيعلا نم اًربغم داع ”مكو

 دهاتعص فينحلا نيادلا اًنغص تماقأ
 ا ص الب لقتسا ىتح ”هادعسأو

 000 ثمل حال ام حاضولا مس

 اغرب 8 حايتفلا ّوادبلا ”لفأي *نأ

 «اعألاو تانايأدلا . راَرْسأب ”ميلتع» 0 9 نيَسحلا ”نْئبا َراشأ هبل

 ىَرولا "ةّمصع ىضتترملا َىحَي نإ آل
 1 ا نال »كلا لبلسأ 3

 دييجو لادتعلاو ناسْحإلل غارت

 افغآرفت 0 (دق) 'نمل ًالاغشأ اهل ايو

 نقتل فجكلا تلا "نار طتضو' يحتم هدوح الالوتا حيبب

 سمسا ماسلا

 . انتبثا ام باوصلا لعلو فورحلا ضعب ةحضاو ريغ ه نملا » ص (4)
 .دغرأ (9)

 .انتبثا اه باوصلاو « نم نم » ص (6)
 . ءينه عسسأو (2)
 اسلا ()
 . ليلعلا يبنتملا دصقي (9)

 . ناويدلا ىظنا
 .٠ نزولل ةيرورض ةدايز (30)
 . كلهي داكي ىتح قهشي : غشنيو , هلام يف باصملا 2(
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 عوبكا+ ع 12 ناغرفلا ”نيمحي اهو

 ايس ناو ًائيلم ادِض 'نإو 13 برت
 نيو هيف كيكسلا رعشي  نأب م ليكسملا ا لبقك لسا سلا هك

- 00 0 

 ”ةةتآاتهم هنع علا ”دوسأألا 14 ميخت

 يسع أب اهم عاورلا ُبلعَتلا اّمف

 1 ةاغشغشو ”ةانَقلا ِرْمَدلا يف ره امب يطعم" ةره ءايلعلا ل قلتو

 هيقالي

 دهب / |85

 اغّبصُم ءامادلا ي وناَق "قع ةينثيف اقرزأ ٍارتسلا "نم اسال

 امد لالّصلا ”ناك ام الولف "هضاّهو َلالّملا قحلا عف

 تدغ دقو ”ادُه ايندلا ىلع لطأ

 اع ةييضتتا ةراونلا : طانقا كشارو

 اتا و ان يحب اهتز دل ل 0

 هدو

 منش 1 ”ناص ادّقف تدر
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 اضيأ لاقو
 [رفاولا]

 نيس ناسيا اد اهارزو» مم نان ناقل كولر

 . ناريبكلا ناولدلا (12)

 . ءارلا حوضو مدع عم « بري ٠» ص (13)

 . صسيكتت (14)

 . نوعطملا يف نانسسلا كرح (33)
 -*ةفطخلا فطخ نم الإ 0 مد ركلا نارقلا نم سابنقا تيسلا يفو : رمش ()16( ١

 . « بقاث باهش هعبتاف

 برصضيو 7 حلامص ةق ةقان بقس ءاغر ىلا سشي . نكذلا ة ةقانلا دلو بقسلا )27(

 . مّوِشلاو ةدشلا دنع الثم

 .اقرفم امطقم (18)

 . ءايركز ابا حدمي ()
 .ىنعملاو نزولل ةيروؤض ةدايز (3)
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 4 هم هناا هرع لاس .ر را ساب
 دنئجو راصنا رادقا الا كل

 عاد لك ةوئعد "نأ رت ملأ
 ةارمكساو حاصلا ”نأو

 3 ا نع يمايللا "نم كادع

 مهن ”ءاضلغ لا مهن نإو

 'وهادر يف ”كئالملا اور دَقف

 يِِلاوتعلا ' مهئام د يف تسمو

 ديب ”وواس يع اهتم ”دسألا نأ دا أ

 دلغرب ىو'دتجلا "نم اوئرفك 'نكل
 ها مرهم هر مم درو

 يسمو رقنل مه دوبك
 صمغ "نو يحي انقاغا ولو

 ىددحتيب تاب ”ليطتسم رصف را

 ىتو ةنئتبقأ اذإ هللا لئبَخِل
 "نيب ىلإ. 7: "نرأ اهغامارأ يفو
 ىفاَو ٍرْثمّتلا ملطم ايده

 ديتنع راسبج لك ٠ تغرف
 ماه ع2

 يداصعألا يف يف يناسممألا تغلبو

 يِيئتو يلا 00 ءاضمإ ىلع

 ملمدو هات لم يور

 محبب نلبي تابئاثلا باتنب

 يخاطم ء ءاهتفسلا ءاضتعإلا قرأ

 5-5 : اذ رئزتلا انيطابش

 0 ىولبلا نم 4 اوبشن دقل
 هم, 01 ل و دوو

 لظ بيرشم 6 رهقأو

0-0 
 8 رسل يرأي ولو اهب تبلط

 غقرو هل ًءافك ال 9 عق(رب)
 هي و رع و -. - - .٠

 [0 عرفو م رده نمف

 ملأ سو

 غلب ريغ كليبس ودعي اّمف

 .باهذ وا نمط (2)
 .مقلا ءلمب ىنضعلا (3)
 . ديدششلا نيثكلا لحولا : [درلاو“, نم صلغم ال ايف عقو : نيكت*:9)
 .اصعلاب خدشلا : غلفلا (5)

 هرسمأ] رانم : لجرلا رهقاو . نكشاو نزولا ميقتسي الر « رقهق ١ ص (6)
 .نهقلاو لذلا ىلإ

 + طابت )0(
 ةريزحلاو ماسقلا يف مسالا اذهب ىرخ) نكامأ كانهو كوست ضارب ةيرق )5

 ١ ةيبرعلا

 . شيعلا دغر : غفرلاو ء صص يف مرخ (9)
 .منلا رادم) (10)



 روي عن م اهم

 يِيفصُم ٌرهادلاو اًرشبم بهو م ا لا

 غبت طارفل يللا 11 ٍلابجإو حس لوطل باحّتسلا كاسمإك

 غدصل الو بيلا ضدرعت ل هي
 ب

 12 غرف تاذ لزانملا كيَتْعطك يا وانتا: اك تيقن
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 0 اضيأ لاقو

 [ليرطلا]

 غارّفو عداخ طاسبلا ٌميفَف اهضبقو لغش تملا انياب

 | غارتم ”هنم سْئيل ديم ناعم "ةةلّلض ينامألاو : ايانملل اَمَأ

 غاسني فليك 2 ب'ذتعلا ًابجتع ايف اهارحخ نرجع انذلا وتب ناشي

 ةححتت رمعلاف ميلا توتب غلبت

 غالب ًفايحلاف هي مادقو
 4(او)ًءارف داش لا حل 3(مك)رشلا يوذ ٍرسشلعم راثآ يغلا يف عبْعَت الو

 اوغاز ةقيرّتطلا وحن اوددلس 'نإو ل نر ا ا ”نوغيزي
 مام

 10 يأ ٠ تاَحلاّصلا تايقابلا يفو
 ا ا

 .لوقلا نع نجعلا (52)
 . امهبد ليسي ةعساو ةنمط (12)

 .ديحه (1)

 . ىذقلا )2(

 ..ذإه وادق .حلصيو . ىنعملاو نزولل ةيرورض ةدايز (4 و 3)
 ٠ باطت (5)





 - ١175

 : ٠ كرابملا ناتسبلا فصي اضيأ لاقو

 [طيسبلا ]

 ترسل دءلا اذه "كتابت بكتن
 يو. - ولاا هس 5 532- ه ماه

 فرخ الو بيش اال كبابش بحصاو

 فرَصْنم رْمُعلا يضاملو ”ةماقإ هب ةايحلا نائب كلم "ناعْيَر

 ارستتهم فلا انج « رطع بيو
 سمس م. رلاق6م ريتش تن. <“ نا

 جيلا هنود روغت 0

 سمك

 يي لابتإلا ”ةلؤد ىّرتت امأ
 يو تس 5

 فئلجاالو ؛ ”لادع « بج الو ءابصخ

 امهر ظاتم ىهنبأ يف ٍدْعَسلا ةرضحو / 7
 فيدات ثادق للا اهتمادخب 1 ت(عحار)

 فص اهّوج يف 2 ةدعارل امو ًافلص ةّديز "نم تاذّمحأ امب ىهزت

 .٠ 6 5 ص ت يف اهنم.تايبا 0 تدرو , رهف ابا فصيو ىضترملا حدمي (*)

 . نص يف مرخ (3)
 .٠ دعرلا تاذ ةباحتسلا ةدعارلاو « ةدعا ل د ص )2
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 ةسمكي جه لا ك317 يعل ىبْحي "نأك

 فشعألاو ”قئفرلا اهنم قلخلا ”لئملشي "نأ

 فلزلا اهكاردإ "نع َرصاَقَت لذ هتعاطب ا را فتح
 تا ناش تقر

 تفريحعسسلاو: دحملا» ايف ينام ىلإ

 فشكتمم باب آل جلبأ ”قحلاو تركته يتلا ِهيِلاَعَمِب ”ةرقم

 فستشتتت ”داوطألاو ”صقنت نضر

 ارك دقو ارك وهو دق سياتل: ١ هيي سلا اقل امهر دقو

 جت رشلعم نم بجل ركستع يف
 3 فيس حتمسفف "اهب 7 ” كيتا

 كلم فلس "مسهل صفح وبأ ًامارك اً"ديِص رمرك كإ دنجُم ىَرِس 4 نفسي ال

 اولمعلط 'نإ را مللطت "هب ةياصع

 اوُفَلد 'نإ بئغلا تايِراضلا فلادتو
 ىدلس زومألاو نم ُريَألا كَ

 تك طق حاونألاو مدا نالانج

 م ىدم 0 "لصّتم ئوذعلا ملاعلا رهظمب
 00 و ريا س6 27 دل ىلا ا و 0 0 ناي

 فتم ُسأبلاو دعا 00 هبا ”قيلتزؤم ءاضلا ةقيحلا هحو
 ماده تا

 هلبلرؤسو ىسحلا هرب نيب ام

 وذ ١

 فسّتلاو "”ضلحملا يفالتلا ىشخيو ىجري

 .ةقدلاو ةفاحنلا : فضقلا (3)
 . بلطي : فلسي فلس (4)
 . ةيدحوملا ةلودلا سسؤم ترموت نب يدهملا دصقي (5)
 . فيحلصت وهو « فصتمه ١» ص (6)

214 



 وى ل ا قت

 لد نوميملا هرصتعع ”كرابم

 فرسحتم ناشحإلاو لادتعلا م

 2 3 ا نوجمو هنايث

 اذإ قوس يلا يضلمت هتاداتعس ' نعو

 7 تلا قباّسلا وأ ”كرادتو تلك

 ده ىتملا تاياغو يمصسيف يمر هةيبساتم "وأ يف ةبيقثلا نمي

 ل مدكعْسأب تّبه اذإ حايرلا ىَّتح
 فرتعت ”لاصآلا هب "لازم آلامه 8 درب هفرع'نم اهدقو ًالّمَحُم / [189)

 ع داتعسإلا ىلع واث رهدلاو ًاعرتْخُمم ءءاشام هناطلس داش دق
 ا مرام فاو ادضقلا ال  اهتعْنَص ةكالمألا تل اعِناصم

 و

 فادسلا اهقفأ نع ةللحر 9تمصْوَأ انجحهتسلا» نان ألا تاس
 فلك اهب "نامه ةلازغلا نع اهُّزاَحيب امم ْىَحّضلا ا

 نال ”ةعورلا يدعو قتلا انه "ايما كانا يهو تعمتجت
 1 د نكشلا اهلع روصفقلا تح

 فرت ٌرخحبلا اهم رضا قوف
 مادو هو ومو

 اهّسؤكأ نزملا هاي تفح ثتاحو

 فلهلتت داصغ لَو ودشت ريطلل

 فصلا هفاّفش نع 'قشنا رهوجلاك هتك "هلع ةفضنو ثئهرلاو

 : دلك 'نع روَتلا اهيف روُدلا كحاضي
 نر يملا تارت لو (تكب) "انين

 . قابسلا ليخ نم سداسلا وهو فطاع عم+ج (7)
 . سومطم اهفورح ضعب (3)
 .. تممزاف ١» ت (9)

 .٠ تانم ةدايزلاو ص نم ةطقاس (10)

3215 



189 [| 

 اهلواةدتج ”قرز اهلئامح "ضخ
 وده هب 'شيعلا ١ كب ”لظو حو

 بف اهئاجرأ لع ميستلا يرجي

 اربح هبوص 'نم اهل ييرلا َكاَح
 ان ضاورلا ِتاَنَب "نم ”ةريرغ

 و ه2 هي م د. و 3

 فلتخمو اهيف فلتؤم نسحلاف
 و. 0 6-2. كرو ا ا
 فري اذو ىوهت امك فري اذه

 6 ىف سع وو

 قت دلا هب ىفشي جر ةولمو

 فخ فلاو فارق لاخلا اهناك

 فرقلا سادشسللا يف اهفطاعم يكب

 اشو اهجاودأ يف 'ضْعلا ىنجلا فاض
 تيسحتست و دلع اب "دا "نتجتما

 ”*ة سس قادحالاو قئادحلا' كن
 للف صن ال و ىأرملا ةملهج ”سناع ال

 اهلئالغ ارفض اهلئاصأ ىدنت

 انهارت ص ٍِناَمَأو رخو

 ”ةيراج ”تيثآلا اهيلحت 7 ظن

 ”ةيعاتد ناوضّرلا فرغ ىلإ تَحضأ

 تحكي اهقوف راضت ءاق 2

 نس الو ا كلبا ٍادجك
 32 ساد ه2 ٠ الا ع هذ

 فطعتمو اهنم جرعتم فورت

 فرعلاو تايبآلاو تب راجملا كللت

 اكهح ف راخو ايئدلا تفرغ "نع كيهلت /
 2. رو 1 ع ني ا 2 3 ١

 فتهيلا اهقرو يناوغلا يناغا نع و

 2 حاّضّولا ل ا ا
 را اع 2١ ولا اع مص 58

 حش هل ومسي ملعع هناك

 قلف نم . . فرطلاك هلِجاَم ”لودت

 تيم اذإ ًافاطعأ حيرلل حاقري

 و

 مد 0 0 مف

 د

 هس

 فدل ترمو ةلنم رسام بعل

 0000 فنار 2
 فظل هب تسبق اذإ راحبلا كك ”ةرطم ب ”ذعلا تنازل هدم

 م جلا نسب ا ةطسوتا وما أ نما تقضتلا ([1

 كرحتل : دو ضرالا رتل حطلا 3 | قيطلاو



 7 6 7 "ضيب الو يقالث تّرَك

 فماش ءايلعلا ”ةّيبقلا اذّبحو
 مو

 ف نتنآلاو ّزعلا اهيهدري اهفنأب
 فّصُولا اهتإ دانس ىلع موقت امك املك راجلشألا اهتقاتحب تف

 فتش اهناز مثصب نويل ةيش اهب ع 0 ًنأك

 فِصَب 'نمب يِرْزُي اهملسح ةفوفصم  دستع الع تّماق لعل": يخف
 ل يي ”ديغلا ىراذعلا 2

 2و

 و 522 و

 فيه اهلك مود "نع اهفوفش

 اح يدهم نسل :ءولجتلا ملاتطتم

 فتكلاو ٌرصقلا معن ةرامإلا رصَق

 ا اهراتلخت "نأ ”سمشلا يدتاهت ول
 نيسسسكتاتو قلت "نكن * مل: اهرنل

 رواش هود سمس ا ههاشأا م

 نشسحتحتل دنا ءارهز وأ دادلغب ”دلمخ ام

 و اهيف ”لبتقم كلملاو

 فرشلا هّتاماه يف : ليغ ًالكو  اهِتَراَرَس 'نم ىرسك ناوي ”نئبأو
 ما 1 3 الل هوانا فيو دل دوب هو سال كاع

 اوفره امل ىبحي ىضترملا ينابم اوفرع ولو اهنع" ةهرب اوث دحت

 َّت تقتل يتلا "كلل اتتفتلخ لهو
 00 م 67 .٠

 ا ب تح نأ هينا م اف قات
 2 9 لح © ١1د ىلن# <

 17 قست اهل 16 ينتدآو بوطتخلا ب

 : فاحجملاو .٠  فويسلاب ايضعب مهعضعب لوانت . موقلا فحاجتو , لاتق (53)

 . توللا

 .هسوث نم هدرج يأ,ءءاضن نم ةيضان 214(

 رقلا : ممألاو . اهكاس نمب فذاقتت : فد ةبن (15)

 .دوهجملا هنم غلب هدوؤي رمالا هدآ نم ينتدآ (16)
 .دئادشلا (17)

 و
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 اهتمادخب ًافيرشت يئكعسوأو 2 ري

 ىتكو للا رخفلا نم يِبسَح / 19

 فذ حتي سليل يح يلا تبثمب
 ايس ب نواز و

 فسلم الو "لحم الف اباجس كح

 يلا ا
 ف و اهئاننأ 8 ”نملا ”ةميدو

 رمح اهرصح 'نع يتقاَع ”مراكم
 فيستا ينداتعاو جهل ينداتتقاو

 ابمآد دعي 5 نايب ةقكّدو تتح

 فرقني 18. ٍلاَمْوَألا نم سليل ٌرْحَبلاو
 ش اهنتجنعو#ب ”داجيب ”نأ لإ ”ةداجالا "نبأ

 فقهتآا اهنود فاوق تامجلعم 'نم

 ةردخص وأ لبج نم بلحتي ليلقلا ءاملا : لشو عمج لاشوألا (|و)
 .. مرطق : مصتن الو ,
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 2: اضيأ لاقو

 [طيبسبلا]

 امي مران عدلا ا

 ١ اهيعجحكمل عاجلا "عنو اذن الذ
 اقلطتم نزملا 'سيبح ّداعو ًاقئلط

 ىَقَسو هلاطه ئّرولا داج تّررب ١ ئتمقف هءاقسشسا بري امتد

- 177 

 0 ناسملت ملت حسفب ةكيب اضيأ لاقو

 [ليوضلا]
 وفارس هرعا وه

 0-لا ةعقو نمل

 .مايركز ابا ىضترملا حدمي (59)
 . ه 64ه ةنس كلذو ءايركز ابا اضيأ حدمي (**)
 : عطقتاو ٠ فج:ًاقري مدلا وأ عمدلا اقر نم )2(
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 ًااإَحَس رآتملا عفتلا نم تّجْزأو

 اقري اهب ديدحلا ”لوقصم -قلأت

 افثأالو نتهتجاوألا نجر لن اهتلوطو دالبلا ضارتع "ةقبطم

 البلا رهششتت اهحاضؤأ 'لب ي يبق 3 ةرشاادحت قلبلا تايش نأك
 نا دنع ب نم اه راقت

 3: انحتتمللا ع ”نمب لإ ىَدّرلا قاحو

 ردم هيفل اً"ديج رابط ”نمف

 5 اقئازلاو م ”ةَقيقح -دوُسأألا ”نكلو دوس
 ل مس سها

 ّت . ءارثمح لك 'مهْئيَلَع اورادأ

 56 نه شاهجإو ني "نم ”ةشاشب
 سم مه ربع م

 د مهصحف مه ريبص 'مهيف اللا عاطأ ةةاصلع

 ىغول تان مهيمثتت 6" سيماتخأ

 دامو

 اق ردفلا همك نأ ٍناصلغألا لع قلح و
 ىءردا6م

 7 اًقلأد ”ةيدنهو البد ةينيدر ةماقتساو قماق "نم مهب ىرتت / ه0

 ه لير

 ىلا مهيد "سنبل "نأ بتجتع "نمو

 اقر الو عبط نآل 'نم مهتم امف

  )2تشاطنا. 
 .لعلو . فيحصت وهو « عمد مئاح الا ١ ص  ىمارت : حواطن )3

 نكميو 2 كمهناو علوأ ىنعمب مقادو . قايسلل بسانم انبيوصت

 .«عفري »عضو

 . ص يف ةحضاو ريغ ءاهلاو . نيقدشلا عسساولا : ترهالا (4)

 حمرلا لصن ةديدح وهو اهحتفب قنزلا نم ففخم نوتلا نيكستب قنزلا (5)
 .ةفهرملا

 . بلصلا عاجشلا وهو سمخالا عمج (6)
 . هدمغ نه جورخلا سلس : قلد فيسو . قولدو قلد عمج )2(
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 لاس و مر مو

 ةرذع ةرذعل ام ظالف ”ظالغ

 اقّشع مهتم اوثادحأ 8 ('مه) اذإ مهيد ا

 9و درباذإ ىتتح هلا" قيشلع قويطعأو
 اقانذح_ اورهب 'مهتارقأ ىدّرلا يقسل 1

 هكذا يي هللا و ”متهنتأ

 اًنقَح ام 0 تحاملا# ةحلبص مهيلَع "قحف

 ِن ارمغي 'نم تاوملا تارمتغ تَند
 ,1[اقرخلا فستعي ماكر خلاك ”لفحأف

 اقلس هداسآ نئيب' نم !2 هلقلَست ةققيلس جاتيهلا موتي هتلبتخ "نمو

 تل ام: ةلكايصلا فل ىده مامإ 2هسأَر 13 فاحقأب ءهاَمْصْأَف هامر
 اة بعع ”داتعا يذلا ”كلملا هّمتدنعأو

 اّقيلاو ةكئملا هلَّذلا تحت ”مجارف
 يقنرلا ةورعلاب كايشمالا قرد اهنا يب اهيو اعلتط ةهقئازو
 1 ةماعز ف عادا ”ناك يذلا ”نئيأف

 اناا تتماسك هردحمل
0 
 اقربلاو ةةقيقّتشلا نوبوجي ًالئر 2 'مهئاجن يف 14 اودوخ 'نأ مهاراصقق

 مهيلا بسني برعلا نم ةليبق : نيعلا مضب ةرذعو . نزولل ةيرورمض ةدايز (8)
 : لوقي 4 ردعلا : قبلا سكب ةردعلا) . فافعلاب مستملا يرذعلا بما

 مهنع رهش اميق ةرذع ينبل ارذع نوسمتلي ال مهتظلغ طرق نم مهنا

 . اقشع تام مهضعب نا نم

 : وة اودتشاو اودع (9)

 . احابص تبسلا موي ناك ناسملت حتف نا ىلع تيبلا اذه لدي (10)
 رفقلا : قرخلاو . ةياده ريغ ىلع هطبختي يأ : اقرخلا فستعي ((113)

 .ةعساولا  ض خرالاو

 طسو لامجلا وحن للست نسارمغي نال « هللست » اهلعلو « هبلست » ص )2(

 . لابحلا ىسوؤر قلستو ةعاجشو ةراهمب يصفملا دنجلا
 .غامسدلا قوف مظعلاو ةمجمجلا نم قلفنا ام : فحق عمج (13)
 ةبلص ضرا : ةقيقشلاو . ماعنلا دالوا لائرلا نال . مامنلا هبش اوعرسأ (14)

 ةراجحب ةطلتغخم ةظيلغ ضرا : ءاقربلا روصقم اقربلاو . ضاير نيب

 . قاربو قرب ج لمرود
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 ىّقلُم رمراص 'مكو ىفذم ,لباذ 'مكت امفخت حالّسلا ىتح اوظَنفل 'نأو
 رحم اوناكو اوناه "دقل ي ىلإ

 ؟ اقرزلاو ضييلاو م يِواَمْب اذ نمو

 ب

 م ملهثم اركلا ناكو [اورتو

 انوار ةنئامناو هيت يشل نو
 مس سهتيح هراوتم اَوَقاَو مهلثجْرأي

 : مكهل ًاقحسَو ادع 'منهل !دْعبف

 او ةدْنَح ةيرهمسلاب مهنود ' نمو

 اقزركط ”مهوحت فايا كيال قف

 ةئااتّس اوؤانج ٍرارجلا قليفلا يفو

 ا داقهَفلا ”قلئيفلا كلذ ”مهيلع رجف

 1 تعحآقف موي ”ةقفص اهورسحخ دقل

 اقئفص 15 اونبشأ ام ”قحلا فويس مهئيَلع

 ''هكلهْماه مئارجلا نايثإب 16 تطْقو
 اقاذعلا 17 مراجلا دي تكطق امك ًآلَكَن

 [بيسعح همع روك ضع امأ ميلا ونه
 اهيل يلم جلا اًميسب ٍىسمأو

 ا وءامّسلا وج يف مك ارث( 01171

 اق'دو ىدعلا هام هه تيه 18 انياخسو
 مرو مس

 ا يف دعب و

 1 ملف ديدحلل راحب تادمو

 ىقرغ هيب ةاغطل و الإ رزجلا ىلإ

 . مهباويا أاونصح يأ 2, بابلا : ل 1 ا )5( ١

 .٠ هدوقنملا : قذملاو « تمطق » 06 يف 6(
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 اقفتخ هل نيقفاخلاك اًنّنكطصا مأ دنع ”ةتئبسو ”ساف تنكس 'لو
 اقلط ْترَتف امو معو تلضع دعو ٍضِِخاَم ةلئيلب اهولهأ َتاَب 'دقل

 اّرانِح .ةريزجلا مور تذخأ "لهو
 ل كتحنت اقحمت ءاركشلا كفل ”نم

 اًنقلع "نم .ةدابإ بقع يف ”لئالقق ماهنود ”قث ”قئاوعلا "نأ ويلف ل

 مهضأرأ فساخ ها يضرم فوم "نأو

 احفادم دقتلعم بلا 0 ”لثكب

 ىّقشألا ىلع هثنم رسّقلا مكحب "قش ةةوثتع كرثشلا ىلع 0
 م

 امرك أور ظامخلا نلّدهأ اهب لطاتح

 هت ا
 . ةشييتمحلا عا يش اضرار

 اقسِفلا وُحمي 'نأ ناميإلا ةداع "نيو

 نسجت ىلإ ”نوضكرب برح رعاسم

 ل انقطع هله ١ قاراعألا 19 ”ةلباتقلم

 سوح هاو تيقن أ نارقآلا اًوَقَشَم اذإ
 2 ف 2 - - 085 9

 اقشلا فصي ام رسما باس قيوف

 اقرّرلا اوطسْبب "نأ ةنعلا ق2 سرت"
 20 اق دلاو حلا اهقالععأ مهكّدمو م اهقالَغَأ ةضْف وطسب اهرقل

 اقشوأ َسشْيَجلا نب :ب 2! ًاحيطس نأك امهحتفب نيقثاو اهيَلإ اوُراَسو
 اقتع اهنعسوأو نع اهررحات انهداش ىضَترملا مالو تمر

 يدحأ "ضراتعلا اهّلظ "ذم (الس» "نع الس

 اقنصلا 'لملحي شكر ىلع َّلطَأ
 رسكب قتملاو . نيبناجلا نه تسلا ميرك : لوعفملا مسا ةفيممب لباقملا (59)

 ”بسنلا فرش : نيملا

 ١) يصرلاو نسقتا 7 يأ +. دولا و: صفسملا..ءىصحلا» :
 . رازن نب رامنا نب قش وه قشو . ةيلهاجلا ناهك نم قشو حيطس (21)
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 7 ةييحساا يصاتعم اهواهأ ٌفرثسأو
 *نأو ًانانح ىّضغأ '
 هدأ

 _تقثألا هدي َلَع ىقلشألاب رفظيل
 بئاسسسج لك نم لاكهتلا فيكف 5

 22) اقثنألا تتاهناو ”نابثتكلا تلاهتا امك
 اقئر تقف الو ًاقتف تقتر اهو 0 23 لباتسقلا دريذلا سْنيلَأ

 نأ داو امف

 هنا ءاش روّسلا ديشم ”نأك

 ىس

 افشل كوقهلاب الهنا آلإ قف اللف اهءاج + ىهل الا ا امّنإ أ /1153)

 اًنقافناو لصلاب طحنا الإ 24 رس .ك الف صوم لك انهباوُبأ "نم حّتفو

 غالب اهيف اريحا ةنسلال

 انين 5| ورح هنت مل يه ”نإو

 26 اقلهف حيفلتام ل 1 ع قاض امد مسيولال> ديدحللا واومأ عسبت ايو

 رييجيبسمالا 3 "دا دتعألا هي تقالت

 اتقتولا 6-0 مل ”قيفوتلا ّيطلعأ ْنَمو
 اًقشن هع ”قافآلا أتفت اَمَف اهنييط وخلا خمض رحتف ثيداحأ

 اًنقَح اهجئاتتن ”نم الإ ناك امو 127|ةبورع مي تبسلا هيف رخافي
 كر دايو كاببلا 28 ىيفلا كر ذات

 انتقل نأ دوتبكلا رولا يف عئاقو ١
 م سا 6 ها 2

 انت دن تداحت دا رصسبتف هشب حّمرلل هلا ا كَ

 )22( . ةيدودحم لمرلا نم ةعطقلا وهو اتنلا عمج ءاقنالا
 .نيعب رالاو نيثالثلا نيب لبق لمخلا نمو سانلا نم ةفئاط : لينقو ةملبنق عمج (23)

 . ةبقلاك ءانب : « ليتك » لمتحيو « بناجو ةيحان (24)
 . ءافلا بهذأ ص يف مرخ (23)

 .ءالتمأا (26)

 . ىراصتلا مهب ينعي ٠ روعشلا قش (28)



 ,معوخت م هلا ”لايخ نأ اور

 اهتمت مهقثون و ”هلئق مهقبوتل

 مييعتسصلا يربح ف طردلو
١ 

 29 ىقلح '”مهبئاتك ' نم ىَرَقع ريغ ىرت

 لفقت ىدرلا ضايغلا دنسأ تنقل اذإ

 ىسقلت ام س أبا ٍلئاّص "نم اضتغلا باتذ
 51 ةانادلا انعأ "نتن لري

 اقرسشلا برثغملا اهراوثأ يف "ساس 0 رع هئانبأ نم قطار

 اعقل يه دقن ”ميهاربإ زربو ة ريالا ”ءايركز الت

 كلوابي اريج : ونَأ ”ءانج اجو

 26 ص

 30 اقحل ا ”ىلع يلوتسي لدمسلا لف

 31. اقراد ًالساتب يلي رمذ لساب ”نمقف مش 00 يلو هانفك

 0-2 بليغ لك يف“ مهب ”هارن

 53 يق عت ال عظم وأ ىلمنت 2 0

 اقلخلاو ”ملخلاو 00 رو منهو

 اققّرلاو مللحلاو معلا هنيَلِإ دارو -هتْنق هل ةمكألا لضتف وح ”مامإ

 يدتهيو يدنهي ناسحإإلاو لادعلا ىلإ
 هش هعمل
 اقف الو هئم قورافلاب متأَتَف

 .ةلصاتسم (29)

 . 52 ص ةنيبلا ةلدالا رظنا : ءايركز يبا ءانبا مه ءالؤه (30)

 .ابلص (37)

 . سبحت ال يأ (32)
 .ةوود لح (33):
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 5 بحللو ةاتيتحلل ظلفاب مست / 04)

 ا ا ”ثاو غيص انيهتن روس فرش ض١

 35 - 3 اجاجأ المآل ةنئالا

 ىف 7 كاَيِإ فحل ١ نينلا ىلع 2(

 ىقرَم ىدهلاو ارهظع اهيف ٌقخلا امس

 1 ضور هاوادجب ايندلا تلاَز الو

 قرر رجا دمأب ا اهؤانبأو
0 
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 : ٠ اضيأ لاقو

 [لماكلا]

 ”قاّشٌملا.فّدكي قاطيالام ]1 قاشئتف ىلا ىلإ قاش جهنم
 3 2 0 نأ بما اس .٠ 1 ٌدانأ ل

 فارفو ءامد را رجم مع د دابا ق رم هللا

 5 ١ .٠ و ع © ساس ىلإ ما 8. رفارف نم و

 قاولشألا هقيرت هيلإ تراس  اهثويعو انهملا اهنم 2 ترأسأ ام
 هاما الا نص

 ”قارحشالاو ”مالظإلا 000 "يهعومأد ضنليفب ”قرش مهل !"دبأ

 . نص يف مرسخ (34)
 . كلذ سغو هيف ضوخلاب ركلا ل ا لحما د 05

 ."©- » لمتحتو « تنهف » ص (36)

 .مايركز ابا حدمي (9)
 .اهقاوشا جيهت (:)

 ؛ تقبأ أم (2)
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 قاحيتلا ةاهرمش 'نكلو ًاليتخ تيم ناديم الو يرجت

 قادمحألا تباصو عولَضلا ٠ تّبص 2 ”قّروأ ل 0 قرب كلا نإ

 قاققرتسا هلاث رح بر ا ىوعهلا مسهقر تلساف يشاوح | وقر

 * بنوتك 'متَف ”ناّسحلا ”ضيبلا 'مهئتكدم
 ”قاسالبإ فيتعلا كلملا ىلع مهم

 مشرق "نه 'ذخأ بئاجتعلا نمو
 ”قاتقحخدسا اهل 3 ىجرمي الف ًابصغ

 ”ناقفإ لوو نان قطعا . الور رم ةيفتعو افلا نمو
 "قايم آلو ”دلهع الف اًرادغ ةمن انعدام ام لح يف هتلهبشأ

 ”قاتمنو ”لئاج ٌحاشو اهلو 2اهلْجِح ًائيح ”لاج اميتلا بأي
 انبي قول ب يوتا

 سا ع# اه

 تاكيييسيتلو ٍنوتملا تاليقص ٌبضُق

 ”قارؤأ اهل- ءاعْنص يشو 'نِم ايسسسهتأ لإ: قاتشتلا "ةناحير

 'قاتثو مارفلا حرب ك ناع نعت ا ا

 4 ”قاتعإ اىّدآلا وحن اهل ف اهقانع حارتلقا لبق يبد تراذن /

 ”قازرألاو 5 لامجرآلا هنليميب ةفيلح راوج يف يأ ردت مل

 قاللطإ ىلا مسي امب هلو ةكاتمإب هرغع ف كفيال

 ىدللا يف ”ةيفركلا هنا تحير

 قارس علا 6 ةوزرأذلا يف تتحتبحتبتو

 ”قانحتالا ةلاطلس لإ تنصف ىنذلاو ةنايادلا اًغَص 3 ”كِلَم
0 

 فاروس  هضلثأ "نع دنقلا“ هامهكيملل تاودلا كْفات

 باوصلل برقأ انحالصإ لعلو . فيحصن ومعو « ىجريتسو تابضغ ١ ص )3(

 .معيرسلاريسلا: قانعالا (4)
 هتاغلابمل رابالا نبال انتسارد يف انضرمت دقو . ص يف مرخ (5)

 ل ضال اب

 : 1 سس هع
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 مرلمأل كوُلتملاو ”كلاّمَملا يذه
 اهماش يالا بقع 0 7

 ٍةتلمعب زوُقت "نأ مصاوعلل ' نسر

 ئّدعلا عادت 'نأب ”هلقلايف تتنك

 مرصم 'نلع اونعضا بويأ لآ اب
 ىأر نم تاب وينك *قئاع آل

 ”مهب ىَدْوُأ ادقاب 0 طن

 ًاعجاوفو اتجاوَف دوجولا اوُمِدَنع
 هدا زوام سالوتلا د
 اف ةدوجأولا ةلداعس مَع

 نقلا حتا نرألا تاماحأ
 تتابع د كب ةيادهلا ادب
 ,هاينبأ تبت بكاوتكلا "قف
 هةطيحر وتلعب نامحرلل كاب. "نإ

 ”قاَرِعو هب "نمي يدتلقتسو
 قالآلا منت ريدي امبو
 ”قالثأ اهماهو جاسلا موي

 "قارس اهب هلق اودعاذأ وأ

 "قاعي نيرتعلا نع نيرعلا ثيل
 ”قاهزإلاو باهرإلا هس "نم
 اوُلقاذو مامحلا ملعَط اهب اودنجو

 دعا 00 'لعو
 ”قارحملاو ةارملا اهب يعن
 ”قارتغلا /لباَولا ”ثهاذتنحا تح
 ”قاححل قاحملا هيرتْمعَي ال
 ”قاورو يب كانه ”هلف

 هّنمو

 هرج لس مر

 ”قاتعألا عضخت تَنَظ هيلإف

 9 (ةرورَض) فاالخلا 8 (عقي) هريسُيغ يف / (196)
 ها لص ع

 7 م يكسو ع هيلعو

 10 (هدنع) قاّفَن يف و ملجتل
 صرت معاش 0 0
 هنأش نم ةلبج ميركلا ١ و قرطيو يضع

 هاه عسر

 اي لوخُي اًمبو

 كك ااآلو هاضر 12 (ىوس) ناملا "سيل
 نم

 هب اًداينعأ ”مايألا امل تئماد

 هلا دعأ يف رْحَّتلا ”لثم رطفلاو

 قل لغش _ هب ىرزأ هتاف

 يف هاهلو

 اناريجصمو ان ب امم

 «ةدورض» لدد (ةقيقح ) 0 .نص يف مرخ (109958)
 و نزولل ةيرورض ةدايز (73:) . ىنتعملا

 . واولاو ءايلا اياقب ىوس نيبتي ال ء ص يف مرح (12)
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 : 8 اضيأ لاقو

 قاوّرلا ىف ايحملا ”كلملا نم

 يِضاوتلا نفل هك 1

 ةهاضر "ىلإ هوعسلا قيتست

 ربما ست

 رول ةجيهم ٍدْسأ "نيف

 راسب يف اهم ضر ألا ”نأك
 ل كة

 يِنابملاو براضملاب جوصت

 اهادم ىصقأ "نع حيرلا' 0
 يدل“ م

 3 ملهبو ررغ ا 0

 مست معلا كابل

 اهيدع“ كنشألا تاق ود و
 سما 2ع-

 جاد ”لئللاو ع ةطيبر
 ةد عر

 ًاقاآحت اهل تاَفِصاعلا ىنمت

 يداولهلا 2 احم تحل اذِإ

 بيط كانه ٍديدحلا 6 كتهتس "نمو /

 [مرفاولا]

 قابّطلا | عبسلا ىلع ةرهظمو
 يقاوبلا : ميادلا همساب ”قرشتو

 م قوربلاب 1 يداوم
 قاوّرلا دوادْمم ليلا َتْنَأَر

 قاّنع ةماهطم درج ىلع

 ٍقافطصاو رجاجنرا يف َرِخاَوز
 ين س6

 قايثلاو 2 يكاذملاب حفطتو

 ٍقاّطّتلا لمح' ندع فييهلا لالتك

 قالو دارطلل ٌرماوض

 قاَرِل ىقرم ال ثيح فلاوس
 قاقر 4 اهللؤت عامسأب

 قاس تارملاو اهلها 4 رهو

 رقاَحللا نم "نهْقْتِع ىأيَف
 قادحلاب يقئا دحلا رزع 0

 يقاّشتناب ”سطاتعملا 7 هرِداَبُت)

0 

 :تسيا دايحقا امو 2 اهاتعم 9 عفا ولو < يزاوه ١> ض )2

 يكاذم عسمج : يكاذملا )2

 .دوسالا : 5 عمصمج 3(

 .امهددحت )4

  (5)ةانحنحتم :٠

 .ةهيرك حير (6)
 . نص يف مرخ (7)

 . ليخلا نم هتوق تلمكو هنس مت ام وهو :



 قو ساهر تر

 اهيف تاياّرلا وفحخت بئاتك

 تارضات لئامخلا لامك
 يِذاَوَملاو يضاوتملا ردو

 يِيآَّأل و ايانملا تلمَحت
 يياحت سلا اهءالوأأق

 نع يت" #

 0 كذملا 0 هللا ِرْمَأ

 هَ ”دتسشا يف ةنايادلا ىرع 8(كلرتف

 ئى 0 ىف اه هو هبا ع

 مل لجو ملع هلك ريمأ

 هع 33 هس

 ايارّبلا ا

 10 نوج يهو يلاّبلا لع 0

 رابغ ُك م الأ ىف

 ًانوتُم ىدصت هضليتبل تلئبجتع
 د حم ةدينأ ة فخ الو
 احول اهلّصاو هللا ”نيمأ

 ينحت ربخلا حاضو نيددلل مادو
 عاسمتجا ىلإ نينم ملا لفو

 ياكم للا ةاكقالم ىلإ تضهن د

 داق كد ملإلا

 ينارشلا ٍرَقَظلا ىلع رسو لحق

 ”دليأتو

 ىنادألاو ىصاقألا ىلع ٠ تتم / 1928|

)5( 
)9 
 نوسجج عمج (10)
 .منثلا (22)

 . ص يف مرخ

  3دوسألا ٠

 . هبرش قاطي ال يذلا ىلا ءاملا
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 0 'نم داؤفلا قرف امك
 / و لخملا فوُفج ف اًهاَقَو

 قاب و باستا يف ”قرقرت

 قاتثا و فاالخي ينشف ىلإ

 قارسعلا ىلع ”موُحت اهارتخأو
 قاتلا رمز هب تادعق دقو

 قاليثا يف ةيادهلا ىَنْس كاذو

 رقاسثا يف ”لادتعو ”ناسلحإو

 يتاّرملا ٍتاديعب ممه نمو
 9 قاعزلا "نم ”لالزلا تانهئيهو
 قالخئتاب ”نذؤتف هتقالط

 رقاتقثفلا لمأ ىلع ”هديؤُم
 قارملا اوصل دش "مل "نأك
 قاَقرلا اهبراَضَم ىلع 'ليستن
 .قاسيتساو ٍءادعُبا يف تباجأ
 يقإ ّرللا جدام ايندللو

 قارتفا ىلإ نيرفاتكلا لمتشو
 فالَغلاب ينامألل ئَرشبف
 0 ”كلبلإ هللا ”ناسلحإو
 يقالُملا لا لإ فاو نأ

 م تدع هد هو

 قانخلا ”قيض اسفلم تدجو



 يدايألاو بهاوملا متلرخلا

 يناعد دقو عا دولا 13(ىلإ) تي

 ال ينتاب ةّرامإلا راد امو

 ًاحارص دبع اهثتليفاو 'دتقو
 هلقِطُلي ملف ءارعلا 0 م

 حارس يف ًامسج تنقفاَر "نإف

 يسلاوعلا . زورتهم هد 00

 تح ا ةعاو 07 ان

 12يقارتعلا ىلا لاجسلا تعرتتأو

 رقايتشاو حرب فلك ىلع
 قالا لضخ اه ا

 قايإلاب نحو بيعأ فيكف

 قاتلا 0 ا لي

 ٍقاثو يف ًابلق تق

 قاذملا "لوف دوجلا او

 ٍقافرلا وأ نيفسلا يف ًابرغو

 ينفالعار يثالتعا يتادعو

 ةراف دف
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 : نيوعلا يف اضيأ لاقو

 مام هس هسو و

 كويست العلا

 ةففف نم ةقح 1 (يف)

 ت2

 ولدلا ىلع ةمضورعم ةسئقخ ةوقرعلاو 7 ةوقرع عمج )2(

 . ص يف ميخ (53)
 . نزولل ةيرورض ةدايز ()

 [زجرلا وزجم]

 و 5 ا ولا 52 07

 ويب 2 5 رسسييعلا ندع

 ناتوقرع امهو :

 . ةميظعلا ولدلا
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 : هنع هللا افع هلو

 [فيفخلا]

 اقيتع اًفرِص ُهاَمَل هاكّح ام يِقْسَي تاب اًنداَش هللا ىقَس اَ
 اقيرتح أ هلي ًاقيحَرَأ هاتتس هاقثال باتراو ٌباَه

182- 

 .: اضيأ لاقو

- 0 

 قدم لك *ييفلاع قلق رع ةاهنك هو وصلا اه سنا تلمح

 يقرفم قرفتلا لؤه نم ضيباو يرَمُضَم ركذتلا !(ٍلوط) نم 'دوُساف

- 183 - 

 « اضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 ”قوبلا عَمَل املك اًماسَع يكبأو 27“قرتشلا ريكأذ املك اًمامح حوننأ
 ايحلا يعم دأ بكس يف يطبع !(و) / 9

 بأدت (2(يف) ين دسْحتو
 هال ساد ريب ع

 قىرولا يعبرا ٠

 . نزولل ةيرورض ةدايز )2(

 . هنطو يكبي )0

 . نص يف مرخ (293)
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 5 اضيأ لاقو

 [ليوضلا]

 'قكباسومه !َّلآألا تاّياغلرغأ -هببطب هاَبَح لاسلس عبشتمو ريب سدس ماو ماس

 ”قراَبو بئيذععلا حال ام برق ايف لليكر ا ”لالهنا ىقالت

 . فيحرصت وهو « تالالالا » ص )2
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 نيسلا فم

.185 

 : ء اضيأ لاقو

 اًسلدنأ هلا لسع ”كلْحب ”كردأ
 ل مما

 [طيسبلا]

 اسسّرد اهتاجْمم ىلإ ليسا "نإ
0 

 + ل0

 0 1 هيناعت امم شاحو

 اًرَرتج اهلهأ ىحافأ ةريزتجلل اب
 ةقئاب ممل راك ”لُك يف
 بئان فاحتجإ ا كد

 سم حابس ىرلبلا كف تتقاذ املاطَف ما ص حاس
 اتعت انهادتج ىسْمأو 2تاّث داحبل
 0 0 دنع ء اهتم دوي

0 20 

 اسن الا 0 0

 داجنت الل نكست نم نتا سوت ىلا هدقوأ امدنع ءايركز ىبال اههجو 0

 ةطوطخم ذ يف ةلماك ةدرآو يهو . ةيسنلب راصح دنع يصنفحلا كلملاب

 .اهدعب امو نو ةقرو.. طابرلاب ةماعلا ةنازغلا د 4

 تاقرو اوز 2 تايبالا نضعب ةصقان 601/6-664 خ .  207/3-220 زأ

 (تايبا 10) راطمملا يضورلا يفو ,ءلايروكسا 520 طوطخم (انيب 5,8) 53
 . 204/200 /6 ن و « 97 ص (اتيب 55) حاولملا نبال لاقملا كبس يفو
 (انتلاسر نم) لوالا مسقلا يف كلذ انيب امك ةريثك تاضراعم ةديصقلا هذهل

 .«هيناعيهذ (2)

 لوق لوح ايوحن اثحب يهقفلا هرصتغم يف ةفرع نبأ راثا . «الو »زا )3(
 هنا مهوي هرهاظو « مسق باوج هنأ لاق . « اقم تلان ال » رابالا نبا

 ٠ 375/4 مقر نييورقلا لوطغم 122 125 ص 5 ج رظنا : لانت ال وا لنت
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 اسفتلا فرتي اموأ "سفّنلا هفسنيام .ةتطرو اهئم ٍةيشاَب 00
 اسئتْبم ناميإلا لّحّتراو ”نآل'ذتج و اميكيم هكارفإلا اهلج
 اهب 6 تاثياعلا يداوتعلا 27

 اسنأ ام فئعض اهثم فرّطلا ”شحوتستي
 اديك اواو دا الا رفا د ف

 اشك اهلبق اتناك ”سانتك 'نمو 1 ١
 اني ردم اهاننا ادع ِءادتنِلو ًاعيب ىدعلل تدان ٍدجاسلل اي

 ايسر تحيما قابل ابوادم اهتئاف عاتجرتسا ىلإ اهيلع ةيقثهل ,
 يشكو رَبي 12مل "نم تئشام زااهل عيبرلا 10 ىنمي 9تمنمناعب رأو

 اسمعو 13اهحاو'دأ نم رْضَنلا حّوَصف ”ةقنؤم قادحألل ّقئ ءادح تتناك

 هك ريطظنم نم يق ا ”لاحو / (200]

 اسلجلا بكرسي وأ بكرلا 4 يلو

 ابرتحاو رْفتكلا شايج 16 ثاع 15 (ام) ”ناتعرس
 ابك يتلا هتهيناغم يف يبدا تع

 اسرتفا امل ىراسفلا دسألا فليحت 0: تتم سامبل نو ارو

 . « فسني ... فرني » كبسلا « بهذي »ه خ (4)
 6 اقيقما» خ -15)
 . « تاثئاعملا ١ ن « تاثئاع » ضورلاو خ )6(

 يا )0(

 ءافهل»خءاوز (8)
 .« تملغ » خ )60(

 ..« ىنمي » اضيا ريخالا اذه شماه يفو « يديا «اوز ءزا 2 خ (10)

 .«ءاهي دم خ (12(

 .«..8 نم علخ »خ (12)

 . فجو سبي : اسع . « اهراهزأ و ذ (13)

 . « فقوتسي » خ « لزنتسي » كبسلا (14(

 . ةروكذملا رداصملا نم ةدايزلاو ص يف مرخ (13)

 .« تثاع »!وز (16)(

 . عيمجلا نم ةدايزلاو ص يف مرخ 6
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 3و دهسس و ع

 ارضحخ اهب هانينج ع نيأف

 اهلو حيمأ أ غاط اهتساحم 19 احم

 اهب ةطاحأ لاما جدو
 نجلا هاكات دقفاف رديلا هل دع
 درست تيكا ا

 امق محلا تسلا اه اهللخ" ل
 امك ةادعلا ةنما ةييولطاان ا

0 

 اييفا قحلار صل 23ترس2 مابا

 ارصتنم هللا 24 2 اهيف تجاقو

 2 هد نين
 هةضيم راجاا كلملا فت 0

 26 بشك نم كوع دن 0

 ةيِجاَر حئجنلاب ”ةيراج كْنتفاَو

 اهُض خيو اياب (28) ةراضسخ تدضامخ
 'ةئيناع حيرلاو تفحس امبرو

 نب دحاولا دبع نب ىبحَي موت
0-0 

 5-2 هغقح

 .« نسصغ هزاءخ ءدذ (18)

 .« ىبمح هزأ (19)

 .« للت » 2 (20)

 . ةدشلا (2:)

 اوز 3 نايا ١> ص (2

 اسلس اهب ”هانينَج 18 "نص نيو
 اسعن الو ًانيح اهمضم نع مان ام

 0 اهمالئعأ ”نم ”مشلا رداغف
 اسلتخم ا 2طن: ملا ام كار دإ

 ا ام ديجوتتلا ةّيأر ىأر ولو

 اسررم الو الْبَتح اهل 21“ سارملا ىقبأ
 انيطام يدتيملا ةرغد نه خا

 5 يادتهلا كاذروت نم تيو
 اسجسبنا ضراعلاك وأ زها مراصلاك
 استلتغلا هراونأ ”ةيحاتم حيبصلاو

 اساخلابقرتال 35 ةرتهج ىغَولا م وب

 اسعي نمل ٌوجرَم لضفأ تَناَو

 00 اسدّتلا هةر ريمألا ٌكنم

 اتسرّتشلاو َنيَألا يناعتف هبابع
 اهرفلا»و هش يمنا تياطاتك

 يي

 اسادتلا هب 0 نم ا

 5 (حص) “» مايا 0 شماهلا يفو » نايا م«
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 اسيل ىضترلا اهاّنشفف ايدو ايد ١ هتتعاط كاالمألا تدّداقت "كنت
 ادي هانم ىلع داغ 6 "نم ماب

 اهتم 30 (ةامعت) ىلإ 29 ( ٍماَّص) ”لكو

 226 امو ل اقف اعد ولو م انحت ىمر ول دبوم

 32 حاسجه)الو امي دلحخ يف ”لاجام هل ”دوعسلا 31 ع يذلا "نب هَسلَث

 اسْعَقلا بحصتدْسي اهبع كلا رس رادمملا 33 لمي ةرامإ
 241 مقليلو ريد و

 اتهم مو نم اهب راهنلا ىدبي

 اسست هئاملظ 'نم 'ليللا علطُيو

 تنتاك ادق 'ماديآلاو ةميرتعلا يضام
 انيع دق. ره دلا هيرو اهملا" قط

 اسَرح اَنَقلا بهش هلوح نم فحت 34 هتّلاه ءايلعلاو رادتبلا هّنأك
 هيرو مد ا 0 38 ل- # 6و هرم ا ع 53

 اسأو ىرولا 35 ىساو هفورعم فرعو 202تعسو امو اندلا عيسو هريبدن
 36 هس وع 5 ناعالاو لدعلا لع تفاق

 و و وادق م مهااس هع 0
 اسمراه دوجلا دوجو نم ترشنأو

 اسلججالو ىتْسُح ىلإ آلإ ماقام هئتيكس داب 'هياده كرابم
 اسيتلم بطتخلا قورط يلابي امف 2ك ريصتب ىوئقّتلاب هللا رون دق
 "لت نيعئاطلا "شارو ةاصنعلا ىرب

 انييسحتارم :ثنقلاو سرع .كيبللا ىف
 اخي ؛هتلّقو اذإ ًاحاقل ائيح 2 لدبجاالو للهس ىلع رداَغُي ملو

 .عيمجلا نم ةفاضالاو ص يف مورخ (30) و (29)
 .« ىبجزت »هذ (3:)

 الا ل

 «لمحت »خ (33)
 الاس هوما همن قرح الل انعوو © كلاحم خا نوز

 .«ىسآ »هذ (35)
 ..ءهعملود هزا (6)
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|2002 

 سا سو عم ل

 انو ل ٌسوشأ برو اًديَص هب يفلت ال ديصأ برق
0 - 

 اسرغ ام هديا فيلا رةعبل يف ًاعم ها سم ىلإ
0 

 هريس موج هللا ّْغاَص رونلا رعطاس ند
 اسندلا برقت نأ هتغيص ناصو 00 هس #عةيسر ا .هل6# عتمس

 اسرو امسام هيتطخ وم نع كاف ناتطح َّنرَثلاَو يرد 1

 ١ قر راطخألا يف عاب ىذلا بُسَح

 اهو 2 معليتبلاب ذأ اج: هلا

 اسردحم لادعلاب ًامز ردم ”داضع. هيك رفجم أ ردا ةيفملا نإ
 اشبق اهئاو هضأ "نم 000 تابو اك اهئاجرأ "نم ”نطوُدب ”لاقف

 نيعملا ب ”لعلا نمو هلامآ اذح ميركلا» بالا ىلإ ٍهبعل قر

 0 مي أقيرط راما نم 4 حصن نّميلاو يل ططمي امنأك)

 39اسكعنافرونلا اهنم ضاغ ةحفص نم هن بأ 36 عضاصوو دعبشلا لبقتساف /

 اسمغتاف ٌرحبلا اهيف 41ٌصاَغ ةحار نم 2 هبراوتغ اًحاَنفط 40 (ةوجلا) لّبقو
 ل مسوت ءايلع اهل تنأ روصتملا كلملا اهبأ اي

 اس دنأ رقصلا ارم لب ادع يحي نم تك ةكنأ ءابثآلا ترئاوت 'دقو
 اسجَتلا: هل نت مل ام 300 و0 "نسجل 3 مهنإ م كدالب رهط

 هفته و

 اييحتت هن ْيصْقَأب ديت رعت

 سيري م ع ور مو

 44ابسستخو اكز ز يمُهت ًاعمدأ مهنويع

 . لأ ءذ « ن نم ةدايزلاو ص يف دري مل (37)
 .اسبي رحبلا يف اقيرط مهل برضاو : ىلاعت هلوق نه نسابتقا

 . ن ء زا , ذ نم ةدايزلاو ص يف مرخ (38)

 . « اسكملئاو » : ن ءزا (39)

 . ةروكذملا رداصملا نم ةدايزلا (40)

 .« ضاغ هذ (42)

 .« يمحت ١» ذ (42)

 .« لسغن »زأآ (43)

 .ادرفو اجوز يأ اسسخو اكز (44)
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 تسكت دق را لا و رمألا ”ةعيش ”مله

 اسكتتا ”همئسح رشابت 'مل امو 45 ءاد
 اهتحاس 47 :نيكستلا كَل ًائينه 46 ألم

 «م هو

 ايتشعاو "طخ وأ به الس ادرج

 48 ىَسعو ّىنأ *دق يداعألا < موي لعل هبقرت حتتفلاب ادعم اهل برّضاو
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 : هَ 97 بادن ىف هلو

 [ليوضلا]
- 

 مسه ب 40 20-7

 متسكلاو ءاملا ةباذع اب ةيسنئلب
 م

8 5 

 سسجاوررلا بوص تليقلش نإو تيقس
 ْ نيام لا كم مو ”بحأأ

 نيطستارآلا دهعب 1 اوم ةّشحومب

 سراودلا .لودطلا بادن اهئبادتأو ”لماَوَأ رابتدلا نأ بجتع "نمو

 .«ىتم»:ر(2خءاوزءذ (45)

 .ء.الما» :خ (46)

 .«ديياتلا م : : ن .ءزا (47)

 .«ىنا»:زا (48)

 . نزولا ميقتسي الو « توملا ١» نص ()
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 نيرا طشنم يف هلو

 نم علخسمم [طيسبلا لح 25

 و 5 ٠ 9-01 5 ”_ ل ا -

 !يبوسو يتميش نم متكلاف ري ا تنك نإو ينإ

 وتو حصبملا رطعلا ابو ىزتي هل هيلإ ينو "كلسِملاو

 ٍسوسقتلا ىوه وس لك يل يوب يف نط رثأ
 سوُؤر ىلا 6 نمو 1 ل سوؤر نمَف

188 

 : الا جترا لاقو

 [رفاولا]

 ذأ ضاقعأ يفكر نم ليف“ .سصحتتما ترك اجلك قلارأ
 اة طا ءاعرر لعاشمل ىتمان لّظ ”كلثمل ام اولاقو / 1293

 . يلصاو يمبط ()

 . ص يف مريخ (3)





 : « اضيأ لاقو

 او حوتنفلا كترضحب تثتفح َّ

 كي ا اليقم تّودو

 1 ما تعا

 'هداق 2 شحيم وأ: ا

 كر ٍلاجم يف لابج ٌمُكَلو

 ”ةتارع ةّسئألا يف يملا تننأ

 امف تدشن ام ايلا ”كب تادجو

 انيناكس ىدتيلا ضن ةرغ دا

 اه رخف يف ىقنزملا يي تكف

 تقسو ريرضلا ىتح رع 06

 [لسماكلا]
 وو هاو - هد وو ه
 اشوردع 1 لث() وأ ًاكولم يبست :

 اتيرثو اهقثذ يرْبعلا ادب
 اشوسيج دوجؤولا اهب 'شيجي امم
 اشوقن 1 :« ةادعلا هد عراب

 - روع مسه

 0 همامح ”كيلإ ارهق

 3و م بهلا هيف نتهفلاك

 :4اكرخ الفو ةيضام «بضعلاك

 اشيتفت الو ًاثحب اهتننع

 اشوف انبلا ”صوّصْررَم لازال

 انويح نالا ردجو يف حالام

 اًسورطأألا هخامص ءمَصَآْلا ىتح

 .هل سلدنالاو برفملا ندم ضعب ةعبي ىلا !ريشم ءايركز ابا حدمي (9)
 . نص يف مرخ (3)
 : شخملا (2)

 : شوشخملاو
 . لمهاك

 ععلاك دادس

 ةهدندح .٠

 :.قيللا يف ققفلا قم ءيرجأ
 . هفنا مظع يف دوعلا يا ةشاشخلا تعضو يذلا :

 سشارفلاك سسانلا نوكي موي“.
 0 لا

 يكذ سيك: داؤفلا شرح لجر (ي)

 . برحلاو ةنشفلا ران دقوم : شحملاو

 اداقنم يا .

 توثنملا

 :داؤفلا شوح لحر كلذكو
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 ١ 2 هةر يكاوكلاو اون "كللم

 اشورْعم اهكالفأ ىلع اتيَب
 كد هل نوصت :ْنأ ةداعسلا تضق و سوءا < ٠ع م سمس م

 علا ديب

 ”ةّتس ؛كلرابملا وهو يفتت ال
 0 ل

 0 رو رولا نيب ام

 ابرق ةالفلل فئاوصلا ىأنأ

 ًاهوفم يكبلا يحض هدوعسب

 اعقل 0
2_0 

 هك 1 9 دهتلا داوجلا 0 |2040

 'ىَغَولا مثكح ىلع اًيلّتعلا هب تاءانج

 هشايرو ”شاعم!0بيعي اهلف

 م لآ اشتم لع حوت اذإو

 كلا طب

 ٍةداسعسب اهزوفو صلمج هلل

 ” اك ها كفا رصقلا و.

 هدسل ةعلاخ ل دعلا مامإ ا

 ع

 م 016

 . شير الو لصن الب مهسلا
 .مزعلا يوقلا
 5 ميسجلا ليمجلا نيسحلا سرفلا

 .٠ قرعلا عويسس# 0

 يجوعالاو نيووملا ةيصان رفش 02

 . ليدنملا : شوشملاو 3 لجر

) 
) 
: 

9 
0) 
) 
) 

 . (ميملا ديدشتب) « بيصي املف ٠» ص (

 اسرلئثوحتو ”ج”داقتم ْ

 5 اًقوحَسم تاّبنلل اسوحل ”ةنس
 6 اًسوُهَب عارقشل ًافلح ”ةنافلت

 افشودنخ موللكلا تاييغو ىأزو
 7 تلا 2 هر 6+

 انيرم ل يونا يدع ةنميوا
 انين ”لايجلاو دلو جلا
 ريا 1

 اشيرف ف باَعَكلا 0-6

 6-3 ا

 5 ينامك ,نمطل 0

 لع لع لم يس

 انيقرّشلاو 2-9 0 0

 اًشيرشو اهوُحتت ”ةريزجلا تاده

 !3اشيجتيو اهِناَمأ ٌرْوَتَغ ضيقتل
 ها اس

 . دلجلل ةريشقم ةقرحم « دارجلاك رضحخالا لكات ةنس (5

 . نانحو رورسبب هيلع البقم (6
7 

( 
( 

 :.يناونسلل نوكأ اهينقا" اح لاو

 مما 2 جوعا ىلإ ةسنا موكا سيفا:

 . قئدتي يا قل باسل اضيع د ص (13)



 شيطَيَو هل 15. يوآلا لعجَي نأ ىوهلا يف 14 ةحاجرلاو تّفَح مئيلإو

 هل مد ا

 52 ا 0 نف' ”انفزتا انييجاخحت "نآب هقث

 يول و ا وايت ا 0 هييونقتو « ةجاجزلا ١» ص 14(

 هيب هيعتكلاو هيلا ءىجاللا : هيلا ا (15)

 . ستوتل ميدقلا مسالا (16)
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 ءاها نرع
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 *» اضيأ لاقو

 اهَتاَجَن ”لئيت ءادنعألا لع اينعأ

 رةوعدل زيزعلارصّنلا يف َبْير آل
 اهتاتهف حوتفلا ءاننأ كي

 ]دبه لوبفلا" ”ساقت اب تلببقأ

 0 را
 هداّلسإ يف حصا قَح ُهْنَفَو
 اَنَقلا 'مهئفكأ ىدتب تقرؤأ 'نإ

 . ءايركز ابا حدمي ()
 . نزولل ةيرورض ةدايز (0

407 

 [لماكلا]

 اهتاجتهم ”كفاّس كفئيسو ئىَنأ
 اهتايار 1 ('نم) نْمَسبلا يف اهّؤاَرآ

 اهتاحفص يف مَ آلا اهمختل
 اسهتاّياتغ ابّنصلا تو اهنم

 اهتافول هتايحف ىدعلا ىدَرَو
 اهتتارك يف ٌرصّنلا 0 "دف

 ساس سو

 اهتارمث نم تاماهلا ىلإ "اا



 : ٠ رطفلا ديع يف اضيأ لاقو

 ةامح 00 امف تكلا امأ / [205)

 هتاقكا" نيم ّيحلا ءاَيَحالْوَل 000
 نم كلا ةئسأل ىهنأ هلاَب ام
 اهباضخب 1 تشق لمانألا ”ضيب

 لبسباوق تايجاّسلا نهتنويلعو
 ”اهأ علا يف لاله ينبل

 ىدتلا طخ ”مهيفو نهب اوحش

 مهتاريز م تفر نم نورقي

 لقا رئيَتغ ىلع هل نوراظمي ال

 اين رع ع ورتما عجن
 ”ةَبابص ٍداّوفلا دوؤم حْيَواَب
 ٍهمسج ةفاحت ىلع لوحنلا فاخ

 راسها يبرتحل برس ىلإ يب ريس
 ةهؤابخ ماري ال بر لك نم

 ريباعل سا ىف هس

 هتاظحل هديص لوا تلاص
 مد.

 ىوهلا بجَع "كتل تفر نإ

 ه 646 ةنسل يطفلا ديع يف هنع وفعلا ةبسانمب اهاشنا (*)
 سفن يف ةدرفنم اتيب 4 نم اهاتفذح دقو , 20 209 ص ناويدلا سفن

 [رسفاولا]
 وانك ءامدلا يرخجُت هنود "نم

 روم و ل

 أ دع نهنوقج رجس هافكل
5-5 

 هاهم و ةهوابظ يطملا ىلعو
 سهاد

 ”ةانعبل تايضخم ءانغ ينل

 ”مابظ تايضام ”لثتقت سيل ام
 ”هانتس لسضتف حلبصلا ادمتسا اهلنم

 ”هاتب 0 ًامادق

 ارسل فور تالا ايمسلا لإ
 "ارت ٍراونلا مهِتاَنَق ىوتهو

 هو

 هاف بيبحلا فطل اجر اذإف

 ”هاقلت ال دؤَحلا يف ىدرلا ىقلَي
 ”هارست ”هاكت ال ىتح ”هاربَف
 4 ما هاض الو ماس هادم ال

 ”هاسَملب ىّدّصلا حيربتل ىثأ
 ا مه وي دادسش ع

 ةفالام هينفج "نم هامرو

 ”هلس ام 0 ”لاقو ينم

 اهنمه تدرو .

 . هذه يف مورخلا ةرثكو اهتمالسل انهاه اهانتبثاو كانه
 .تنيز (2)

 .«راون » ىلوالاو نص يف اذك )2(



 ©« سسشإر ساه باضصإأو
 رماع ٌرئامع ترَخَف "نم تلخأ اَ 5 و

 ىرتكلا يف كلايتخالو تر تنأال
 ارو قري ال كيلتقل آهاَر
 ىتفترسملا ”ماّمإلا ِتَلقت "الم
 راج تنام عم رع كيم
 6 هئاسضمب 5 ”هّماقأف ىدهلا دّعَق
 ىلعلا يف !درف 7”هاَرَس يذلا "نإ
 امتإو ةاولغلا ”هادْرأ ناك دق

 - يو

 ٍضْرأ يف ”ةفيلتخ هنم هلل
 - - ف 5

 هدالبنو هدابع رمأ هالو
 يبيع “© سد يدع اسم

 ةملكح غلابل آامكح هراتمخاو
 7 كد ل 5 5
 هسأب 9 ةرافحخ ىف ”ةطيسب ملا يذه

 ع 3-0 007

 رو دو سيح 8 28 - 0
 ةوخن قايدسا ترخلاو قرشلال

 ه3 عَ 0 ف

 ريبخم ةيرملاو ةتبس رادبو
2 1 

 ايي ف ”هرمأ دنأ ”َللا

 اننا فاتألا هلع فانه تدع
 ا ظافحلا ل

 دلجت مل بئاحّسلا اذإ حامسسلا انيحو

 . ص يف مورخ (72+6 2542 3)

 . ىنفملاو نزولل ةيرورض ةدايز (8)

 ابرق 'نم برقلاب اهتارسو

 'ءارستك ”ديمعلا رتجه دنقل ىتح
 ”ةابحتع ام طرفي ”دامجلا قر

 هاَمْحر 'نيم قلخلا ”قرتسا اميف
 هاذأو روج ةءةيربلا ىفكو
 ةاهثب ”هداعأف ئىدّتلا ىَضَمو

 هاوس نيبملا ”قحلل "ضر مل
 ”ءايحتما داحاولا دبع نب ىيحي

 هادو هياده ”قئالخلا وفق

 ”هاالو 8 (ام) لمحل ”هاضتترا امل

 ا
 يي شد مرا

 هاشخت ي ذلا اذه 10 "نم ”ءاذنو

 ”هايلع "نم .ءكافكو 62 هبيس

 ا ا هئاعاد ”لئيبلق لك
 و هَ 00 ها امرش.ل مسامع

 هادي نيقفاخلا يوحنت فوس نأ
 و

 ”اولقت "نم هيفخي ام هاوق

 ةايسيس هيلع تدعم نالهت
 ”ءاسستتاشا "هلا ءاتنأ لاشأ

 ”هافك اهتءءاقْستسا ىف ىبِحَي
 .'هاتججلاو !ّيغلا اهلضارف ىت'دأ

 عسطضو نكميو قايسلل بسانم انبيوصتو فيحصت وهو « ةنانم ٠ ص (10)

 .«قبيومل»
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 مسا ه3 ري سا ع 8

 هتاطلس ُهَناَ رصنعي ”هلمأ

 بقعُم حوتفلل ف دكديعبو

 امئاكت هروب ةنوجُدلا واجي

 ”الياخت لامتجلا لاح يف“ بطبو

 هباتجب (ىنغلا تركان عارم

 هب يسؤُب "نم تقلمأ ام هللات /

 اهناكم ءاقت اقترا يف ايرفلا يِذَه

 سمع ”لامآلا ينئتَرْذأ املاطنلو

 تسلا يدع نيديعلا ٌرّرع دق

 و سمو 3 2 5 وربع و

 ةهأنئسح ذب ا هنسحاال
 ضي 0 2و 525 بتقلعأ مويلاك

- 

 مكر ضلعب هت هلاختف
 هس, ه١

 هاتجب ىتملا سرغ 'نم ترفظو
 ةامعت "نم 11 تور دقو لإ

 هارعينس وسع ميكا تتاب

 هارذ هحييح امل اهتاوهص

 هاضر مويو ئحضألاو رطفلا

192 - 

 : « نسوسلا يف اضيأ لاقو

 ًاعادب 1 اهنلسح نم تّرأ تانَسْوَسو

 يصح يف اًنيرئلاب يي

 اهلبقَت *نأ يمغلبت ' ءاكك تماه

 ًابلغ اهضعب 'نم اهضلعَب 4ىقَتلا مل

 . ص يف ميخا (5:)

 [طيسبلا]

 ”هتعادب ىر ان الوم رصَعع لري ملو

 ةّمتلم 2 حاتنت اهقلأت يفو

 ةقدطم هآرم 3يلتجت تفركشتساو

 ةهمت نو فارق لادبلا لب

 يف لاقر|.'طابرلا مخ .44 0 210 ةقروروذ ١» يف تدرو 06
 5 ت.عمتجا نسوسإ ْن ْناسصغب .ريضنتستلاا فحتاو 0 : اهتسسانم

 ١ مهيفو نو رضاحلاو| منجا هب رغتساف عسبس كا وفم
 سا دعب يأ 657 ةنمس كلذ ناكو "» اهفصوب هردتنباف رابالا

 يف لابيقو 10/5 ن.يف تدرو !ايك , . قتوأ كلملا دبع نباو ,ءهنع
 + «ءابيزك ىيحب ىبا رثسمالا ىلا: تايبالا: هله: عفرو > : اهتينمايم

 .«اهمظن هذ )2

 .« كاقلت »هذ )2(

 « ىنلتبت » )3(

 .. ىنا» ن )4
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 : ب انشنأ لاقو

 [طيسبلا]

 ِهِيِلاَو كن ف دو د هيلاوت ع 0 رحلتفلا حت تا

 هيغاتي هاو تم يدش 0

 هيب دامت ' ىلا رثاز 0 ايغ اهترابز لمجت ا ع 0

 7 يي طيار و م

 هيشاوُ لجت اهب نامزلا ءلم
 هِلاوُي حاجسإ ةفيلخلا وحل -بقك نمو دعب 'نم ”ةقيلخلا داق

 هيجارل ا هتلؤَد ليمأت "نم براخشلت
 هينا دأ نم هادنهب اهنيد يف ةكيكتق نو هيصاقأ ّإ قل ل

 هيِداَب لثم ًاعونط قلخلا رضاحف "دقعتم عاّمْجإلا هتقالخ ل

 ةيسيالاو ٍهيدانل باهأ امك أن دّشرلا ءادن 0 لك

 هيدايم نم حاجن ”لك تاياغ نع ”قحألا 0 تايلوتسُم
 ِ سس سىس ها ساه ٠ ءو و

 ايهتد داقم تطلعأ "ةساملجس ىرشب /8

 بدايأ 4 ايطاتلت مامإ ي دي

 ةساملجس مكاح يجرزهلا هللا دبع فرط نم هتعبب دنع ءايركز ابا حدمي )9

 . 6359/3 برفملا نايبلا , 55 ةلدالا « 667/6 خ) ه 640 ةنس

 م4 ةيدهف 2 اهلعل )2(

 . نزولا ميقتسي الو « ءاسما.» ص )2(

 قديس ماخاب ءان 0 يبا ةيلحت رابآلا نسا رركت 0 ىدهلا ماما 0 )3

 ندداسلا يبل كن ىلع لدي او دملا حصتنا

 :فيس وو لا سا ح )4
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 اهب ماييقلا 5 باب (سرأ ةناي“دلا ي
 نأ ةمامإلا رك 6 (يف) ه هل هيلع

 مما.

 اهرشعم ”ضفناف ةهتملحر ضاّقأ

 ام ةئاآب هيحاوت اهني جضتت

7 
 مس سو ع

 مئاقلا حبصأ ام

 ل ءقحلا نأ نق 0

 هيفاوت ايندلا اهدئلغ تلبقأف
 هيسسعار هللاو اهمراحم .ىعرت

 هيسأق بلقلا 7 ظف لوح نم .هيلإ
20000 

 8 هيحانم فاسد ثئيَنغلا يف 0

 هبواتعد يف آني نين امل

 3 رحيل 0

 هسيواط وهو ىسْمأ ةبادبهلا ن
 هبهااذم يف !ًراّصننا مار مودا
 ةييكارب دو "نع هيداو* يح ال

 هدا ف

 ةساعلت "قت هاو لق اه ل

 ها ىجني امب ”ةاعلا الو

 مم لس لمح

 ةدامكحم ريغ تسيل هللا 2

 يسعنا اكوا كسرنا لا ب
 هُنملظ ”قافآلا لج ”نإ ليكاو و ريش ةاللاس ل

 اقسم نسل ىحتي مث هل

 ؟ همئانغ' نم ىَتْس ”كلامملا مآ

 سرعه سد ره.

 هةيضاني نع هع دعملا لئاَقب

 ةةهتاسو ًاناطلسإ ”نا هَل ئند

 ”ةرخافم يداتهلا ىّضت ظترمملاب كلم

 را يدالا فرّتشلا نع هبإ

 + فتحتسا هل صئفدح بأ نأ هافك

 هعضاوت نم ىتادت لادع ”مامإ

 . ص يف مرخ (5)
 . ص يذ مرخ )6(

 هسيراوي حابصإ روت هءارو
 هييعاسم يِلوُدت امب مانألا ىلع
 ؟ هيلاوم 'نم ًاعيستج كولملا امأ

 هيلاوع ام وأ ”هُمِراوَص امف

 ةسيتاب تاو. ةفضممت 15: قم
 هيضارو هيداهب هلم يا كمل

 هيداعأ تاداك هلو ”هئعادا امف

 هسيفاك هللا رصن ثفلاس أو

 0 000 لا 2
 هينادي ال هاقترم يف مجنلاو

 «.٠ يف نيدلل » اول ةظقللاو يف ليتتو

 نم ةينارصن ةقرف هشيج ا يف تن تناكو يدحوملا ةفيلخلا ديمسلا دصقي (7)
 اظ اظ نآ رقلا نم سابتقالاو 5 ايئابسإ»

 .ضوحلاو ءانالا 0 5 عمج فاسنالاو 3 ءاملا ليسم : ىحنم عمج يحانم )3(
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 هادِعاَص كالفألا لع قاوئلا يِقاَر
 امهرصتنب بدلاو نيّدلل مَن "ذم

 هئداَرإ يضُمُتت ام ثلاث حفلا /
 ادبأ هفيس 'نكل برحلا ىلإ داص

 تبِخَت هِتايار ىّدِعلا ىءارتت اَذإ
 هل ءاضقلاف مهادر نيو "نإو

 جيلتعم نافرعلاو فرثعلا ٌكمرحب
 *نم فذقي ,ناجرملاو بطرلا وكلاب

 ”ةتئئيلاح ماي الا ”هادئالق ْتَنَث
 هس فراس هس

 ريح ف ةربح ٍهرهاذدل

 ىَأر 13( عيدتبلا» داع لف عيدتبلا هيف

 امص ْتلْكق 'ءانيلعلا ينحماسُت لو

 هيلاعم يف اًدرف هيلاتعي 'نسمف

 هيعاون ةماعمت كرّتشلا ىلع تّماق

 هيناث ”مارتعلاو 10 هلوأ 9 مارحلاو

 !!هسِنناقب هيِلاَق ماد نم ناّنيَر

 هيِضاَم 12 بلقلا سيد مهبولق
 هليجخاوي "در مهئاضقنا ىلإ

 هيطاش مولا ام لالا

 هيفاوق ص وأ ارئان هعاجتسأ

 هيل 'نم يلح يلايلا تح
 هيلمأ نت 'نأ هينامأ 'نمَف

 هن ىلع آملتتخ هلثم ىلع ًامْتَح
 قع لامه 2 يل

 14 «هيباص» نود هيلإ نايبلا رحس

 ةكهيلعم ديلا ٍكولملا يف ام تاهْيَه

 هيكاحم اًؤّكاح نإو مُهاَرَت 15 أ

 هناك نيح لإ رعّشلا فرشتي

 كلم 'نم حادنمألا غابت ىستع امو

 سادة

 دقف ميركلا ”هاحمسم رهدلا "ليفت

 . ص يف مرخ (12 2112502 9)

 يناذمهلا نامزلا عيدب يآ (33)

 هيلاغل ًاعمتس وأ هيلاعل ًاملظن

 هيهات ىنادأ اهتياهن ىّصأ
 0-2 هر 5 و و هر

 هيشاوح تقر دقو هالح تقار

 .انتبثا ام باوصلا لعلو , نزولا ميقتسي الو « يفا ٠ ص (15)
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 : « اضيأ لاقو /

 [لماكلا]

 اهناعير يف يهو ”ةبيبشلا افصي هكفٍِلاس 1 ةفاصأرلل 0 هَل

 اهنارين نيا تالا "يي رن نا ع ع

 اهناردغ ىلإ اهلوادَج يضُفُت قئادحل 2(تتفته) يقادحأ ”قوش اب
 2 ل مم - نا اس سلا يت دع

 اهناّصمُق 'نم ”قزترلا اهئيلع تَمرَف هياكل ىلإ توا تايب زاك

- 195 

 : ناربادلل يرتشمملا ةاذاحم ىفو

 [لسماكلا]
 ئرختحمملا ”قوف | نارتبادلا "ىلإ رظنا

 هنن ل ل حّمافو هلع مم دق

 سيدفلا عرس ”نم باه دف 1ك

 سطح بت نا هيلع ةاقلاف ايفل

- 196 

2 

 [حرسنملا]

 [تنيدم نأ يهيم 5 حا م اسلمهجئالغ كفاف ةتيورس

 ايي اناجك اه رولا هاف. ”ةييحتتيست مولا ل يداك

 اهئئاوتغ افطَق اهلثخت 'مل ل © اهثكزايت اهطْئسو ترك 'دق

 . انه نم اهانقذح دقو 188 ةديصقلا يف ام عم ةرركملا ةعطقلا لحم انه (*)
 1 ةفايس لابو اهلملو نم ىفاذك *.()
 .« تنر » عمضو اضيا نكميو ٠ نزولل ةيرورض ةدايز (2)

 . رمقلا لزانم نم لزنم : ناربدلا (ب)
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 : اضيأ لاقو/ 0(

 8. معوعام

 اهسفت يف بحلا نم يل امب اماتتلقام تاأموأ نم 7

 !اهسقت ىلحر يف اهل *دعأ ش دك انهليمو لع“ نيعبي
 اسهسأر ىلع المح يئرج ايي "ىلإ امثل تلم '"نِإف م مه امال ةه

- 198 - 

 : ةيراج مساب اًرغلم اضيأ هلو
 [لماكلا]

 اهل ةلإ "نكي "متل ْفحَصُني اذإو  اهمسا ٌرطش يلف ىونهأ يتلا اّمأ

 1 اهلالذإ ئضّرلاب ىقلأف ىبَع هنتنّدق اًذإ يقابلاب ُهوُفَتو

. 199 

 هلثم يفو
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 ء200 .

 : اضيأ لاقو

 هتقرع هبوطخ ا رك يم ا هره د هل جاع

 *هّفَرع ىف فوقولا ”هنم ثبْوَتلاق انه ةوعفلا هبنذ ١ 4 8 ”نإف
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 واولا درع
- 201 - 

 [ليوطلا]

 | :ىرحستست اهتنذاغ ند يرختم نقلا
 ئونع_ 8 نف دسبع طحللا مكهس يتمر

 دسلا تحي داوب ةْنعَو فغلاو ردن

 2000 هل

 نرتس ضوورل اولس

 أًورلاو "نهيف 2وادلا يل آل تادبت 22 هستاآللف ثهاَنيملا هيف تتبتعال اّذإ
 2 2 : و ةاسخلا ا 0 ا

 | ل هجيرابت ”نم الإ و 02 -

 ةكحيبس 3[1 فرشم تلح حأ نا ورغالو

 ىوللبلاتّسمَنع ىونهلا يف 3 يلب تلخأ > ب

 4اوثدبلا نكس 'نم بادآلانعىفاجت  امتبرو تاوفتج ام 'نكلو تادب

 اهلملو ةديدج ةنس علالح يف ىبحي يأ ةلبلاو هفهشب ىلا از ةايوك )' ابار عدصت ١)

 . 645 وأ ه 640 ةنس

 . أطخا امف : ىوشا امف . ةمات انه ضورعلا تدرو )2(

 ويقل رلاك مترو لحي نزوقلا يقي 9 وو ودلادلا كادي ةاوص )2

 .ٌنسحلارلظتملاوحمو :ءاورلاو يتاادورلاو « نهيف

 * هرم لعق عسا )3(

 نكس نمو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ىلا رظني )4

 5 هلا و كل

417 



 ا5 ىوزح ىلع وُيشتو دجت ىلع فيصت 2 القفلا اهّرا د ”ةّيبارلعأ تلقئالعو

 اورَغتفَرع الو ًاشيج تضرع امو  اهلْئتقو سوئفللا يبس ةةادوعم
 ىوعشلا اهتراغ حْبْص يجايدلا باهت نير ضم 6(ة)رْثسأ *ن نم اهنأ المخ

20 

 تق وأ اهرادخ "نم تّعّلَط اذإ

 ؟ ىرألا أشرلا امو ؟ ىهبألا يلا

 ىونقي انهكلم ىلع ًاكذم اهل "نأك اهتوفج برذلقلا# ت(افاشو عيل

 وق تابقتساو 9ءءاصلخلا هداشْرإب تتملسأ 'نئاعظ اهيداحل هلتداَص

 ًاهكاب ةتبحألا لاللظأب تريم

 تارا جخلا اهينءرمسلالراتساو فت"
 ايحلا سيشحاو ”مجَنْلا 12ىونحأ ”ناك "دقو

 14ىوحخأ "نم قود ”هنم ليسل 13 اًوكَشَف

 ا5 اوئجّتالو ًامانهُج اهثم اوُرصْببأ امل 5507 ,حافشلا بحتسلل نأ وتلو
52 
 هع

 نكت ترويع نسم ”ءآلد ”نأك

 اولادلاو 16 غرفلا اوف رثعي مل ةنرك كت توف

 ]ووو ناطعلا نضورلا رظنا عمت يبا رايد يف عضوه (5)
 . نص يف مرخ (0)
 .«ةيرمطح » وأ « ةيبرغم ٠ لمتحت )2

 * نص ىف مر“ )8
 .ءارفق : ءاوقو . ءانهدلاب عميس وم 9

 هجرحد (10)

 .٠ ةقارب نس.صضيب ةراجحح 2(

 . بورغلا ىلا لام يا مجنلا ىوخأ لاقي . ىوخأ (12)
 .هنم ىكتشي ام (13)

 .عاج (4)
 . هيق مأم ال باحسلا : ماهجلاو « ىبضم مث رطمأ باحس (19)
 .مخض ءآانا (:6)
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 قرا برو بي ذلعلا فاّمْكأ فلا 5

 17 ىَوْرَأ امشيَتح هبؤص يباههب ىو
 ىوهأ 'نَمب ٌرارتملا طش 'دققو ىنأو اهادولهلع ّركت 'نأ ىَوْهَأ دِهاَعَم

 ةردتف هنيشلاب عم اهيف اَنّصلا تدق

5 

 اريك الن ٍدوجّسلا يف لمع بابو

 اوذص ىجدلا يف ِهناَحْلأ ىلإ تتم اخ رس فروق عجاس يناّتجش امو

 اًرجتش هعيلسأو ًاوادش ينعم ًاعجا رم .مالظلا ثحت يتعجارُب

 تريعس ىرتعلا [ذإ ”مادقمل يَتإَو

 1 ىو 'ذإ نئيتبلا نم "”عارجمو اًهاَظَل

 )0 لذاَوَسلا لاذسع ينبجعيو

 اًوطتخ تلقت امب انقؤش اهل نيا

 ىدرلا 000 ”نارجهلا بذنتسأف

 22 ىوُدسلا نم 21 ىهشأ ةناّولَسلا 20 ع كبار

 0 ويس وصلا لإ قيسحع

 ىَّولعَأدلا نم هيف ٍشعلا ندعوا

 ىدتلاو دوُجلل ”دْمَحلا يلع ”ملتحو

 وانغ امهب ىّضرلا ينوذغي َلاَز اَمَف
 ارك انين ماتتلا 6 9 الف اهئتافكآو يمنأاَم تقك ردابأ

 "رجنبأ حقفلطت يو 23 بايخ 0

 اور ع الو ا ينقرغأف

 . ةأارمال ملع مسس) (77)
 . كوش نود ليوطلا نرجشلا (18)

 ماداوسلا قوتي (190)
 لاسلل بساتم انييوضصتو ٠ اهانعم ىلا دتعأ ملو ٠ عضيتساو ٠ ص 0

 ل 7 ص ىف مقار
 . ليسعلا : ىولتسلاو 222
 3 احا 223(
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3 

 25 ةتئمافس ءامّسلا 24|ماَر نم َكِلَذَك

 ىرلهملا اهلين لإ ىقرتملا نع هاد

 ا عدت اتأ ىلا ٌدْئزلا دلّ 'دققت/[211]

 ىو دج ىلع ىو'دنج ظب رت يف ركفلا "نيم
 اههتاقلع ناصف اًوفع اهدفو ىّتأ

 ارفع ىتأ 27 (ام) 26 اعقؤم يندايألا ىلْحَأَو
 ديلا بغ ٍشئيعلا وفص عوسو

 اًوُفَصلا 28 ر ,دكلا يف ”ماّنبألا ثادحتت دقو

 | مخك بيبسلا يفاض لهاص 'نِمَف

 291 تبسم هرسكإ ىلع يدّرتت ةحباسبو

 ”لدلد ةفاحلا يف يذلهب ل
5.6 

 1 ريس هتقاتع يف 78 ولعتو

 تغمر ًاسسح تئشام* هَ ةيشاهل

 ( ديجتم ني تاتشاتللا ”دايجلا ذبت

 لل ا
 اوريحس اهمع-املاط ضوصخع كاذو

 اًوَُب اهبكارل كرمي مل ركلا نع اهتاّذب اًوَأَب لئيخلا اليخ اب
 ساس.

 ”ةةتسرلو ينهف ٍرايغألا نع تلج

 ارييكتعاه كا وردك هكا

 5 انتستا اع بسال او « عار » ن ص (24)

 * 4 ةحايسم 2 لمتحت (25)

 5 ص ىف مورخ (28و929236)

 هرج ضللا ت 0 -- 1 لصالا ىف قع ةيضانلا رعمش ةلملق وا ةعبا ربسلا (29)

 كاوودح هلا 0 1 22 مساو . برعلا ليخ قنا ونش نها كنناك : ند د رقلا م كك (30)

 «ءان ةلآ دلسو 3 هلا ىلص لوسرلا ةلغب اهب دارملاف لدلد اما. كيلسلا
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 يتايحتصما# 1م عاطقإلا ةلص اص يفر

 أ 1 د كي ركفلا اًدهَف ”ءابح

 ف ست تست سنلا كوكا ةردب كمكو

 ىوسقم يفتك سعب 'دقإتلا لإ
 ف ا-ئاَوَغ حامّسبلا اهيدسُي كار

 ابو تو د[: تلا هايج تك
 وتئذو نامزلا ىوكش 'نم ينئتقو

 ىوكش اه ركش ' نع ٍرجعلا ريغ يل اَمَف
 يدلي يب تمس ىوصْنقلا رةياغلا ىلإ

 ئرصتقلا ”ةياّغلا ىضترملا ىَيحَي ”ةرضحو

 ايش ما رحتبلا اهليلإ تُينكر
 اوهر اهدّصتق يف داع "نكلو احومط

 0 ًاآانراوع َليبسلسلا اهيف تلغوسف

 ىوأتلا :ةتج الزم اهثم توب
 ىوذأالو رصع راصْنعإ هلْ ل د ملف هتابن ”لتهتساو يلين ضنا اهب
 د تول ًانيد ”ماّنبألا ترجتآو

 ىوثي ال "حلا 32 عطقم يف ىلا نيدو
 اًوُلت ”هل لاري ال ٍمامإ لثكف : دكت ءايأ است" مامإ

 اوُهَف كَلُم لح يف ”كْنَم "كي 'نإَف ةلدج رعو ًاتابنخإ عطارت

 ىلتعلاو دجملا هل ل اينّدلاو "ني دادلا 3ك

 ير لاو ربلا هل ءايقبلاو 33 حْنّصلا 2

 * شيعلا ةراضغو ةممنلا : ةمالإ (3)

 . لطابلا هب علطقي ام (وه)
 ةيفاعلاو ةحصلا : ١ اا اك يلا أد 33

 ١ ا م د
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 ردماوم لا ةنص طع تركو دخياتو هاف ارو ل اتنلا ع

 ةترح ضرألا يف نيددلل "كهتْسُت "نإو

 ا ةناعا ناك يامل هلفيس 'لكَي

 اًَوْشَحلا الو هيف "ءامهادلا رصْنبت امف ىتعاو داس يذلا 34 نبدا مرك هب

 ىَوُجّتلاو رهّتجلا يف هللا رثمأ ءابعأب 20"مئاق . ”نللعبو يفْخُني ام ”كرابم

 قرر فوت هارصس لمآ اه كاسر ب 335 كوم وج اهو يفت

 هاهو ناداه

 36 واكل” كيلا عيمتسي مل ءاَنش "ولت

 تر تاكل 000000

 اوهملا ”ضئيئبألاو تاّطخلا رمسألا اهل

 لا ملجلعلاو برثعلا رئهتقب ”ليفك
 37!|اوعَصلا 'لتينجألا ضيق نأ هحعاألو

 اًوهَبلا رون دق ٍناطلُسلا ةهبأو مواهب اًردَب كلملا قفأأب ل
 34 امرْسك بقري كالمألا ىلع ًالطُمم

 39 اًوُّغش "رساك 0 "نم تفراشأ امك

 اوُلِح هرصن يف توملا 0 رشابو ا قادص ديحرتلا اًعَص ماقأ
 ةتي م ملجَتلا تاب نيح ىلع

 فينش م1 سبل زل رادو
 اتم ايلف مل سب اموح يق .ةييتح طخا داموا طخ

 .« نيحلا» و « ليجلا ٠ لمتحتو ص يف مرخ (34)
 . انتيثا ام باوصلا لعلو « ةيلم » ص (35)
 . ميظعلا شيجلا (36)
 . رقصلا : لدجالاو . ريفاصعلا رافص (37)
 .اهتميزه (35)

 راقنملا ةليوط , باقعلا !39)
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 راجح ةداينجأ 0 ءاَوناللا َلِإ يوليو

 0 بقعلا ىلع رعذ نم صكتتف

 وسأ هعسوت ءاس بلا ملكت نمب تانك ةاّسأ "الف 32

 هك ساّلا يف رمهادلا َفرَص فرص

 ىَوْعَأْلا مصق دقن ىدهَألا مصع "نإف
 26ه م6 - هو

 اهتبرتغ و دالبلا ”قرتش "هلل وزي
 41ىوزي اما لك ةكلف اهله غليل

 42 ىَوْعَر 55 د ًاعور ِسْلباَرط ىلإ رد ناسملت ”كلتن

 ىيوغطلا ىلع“ ءاّزج اهباراتم نورك ٠ ةودوعس .ةاّغطلا انهيف تتقَس دالب
 43 وحد اهؤاجرأ ديهُمّتلا ىلع ْتررَقو امقايقشأ اهظنل يفت تادعس 'دَقل

 اًولهَر اهفاطلعأ 0 الا اهل رهت ةكود ”لاتبقإ لدتعلا مامإ ًائينه

 ىولطلت الو هيف حتفلا ثحص شتت علاط نماّيملاب دج ءاغو 12

 ايديا كيضري دلهعلا يلو مادو

 ىوه هلا“ م ارا هع تانامك

 ىدقكيلاو ”دشرلا مصْنعي 'مل امكالولف
 44 ىّو(حتفإلاو ّصّتلا ملعب 'مل املك ًالولو

 . ةددمشلا (410)
 غمد اهبراغمو اهقراسششم ضرالا يل تيوز » فيءرشلا نين ىلا رظس (4)

 0 ل 0 ل

 ةروث دامخاو ناسملت حتف ىلا نيشي . عوجرلا نسسحو ةبوتلا : ىوعرلا (42)

 لاوش يف اهيلع ىضق يتلا ءايركز يبا دي ىلع سلبارط يف يغرهلا

 . 68 - 267 يناجتلا ةلحر و 599/6 خ : ه 9

 . نص يف مرخ (44)
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 : ٠ هاضيأ لاقو #

 يِلولا دهم أ ردهعلا يلو /[216]

 ئتحت ام ةردملا ”هْنرْغو

 رحابرويف .ةياتدهلا رس الآ

 يِضَر قام َتِيَبَحَأ امف

 يتيحتامألا حت هتاحيفت ' ىلع

 حاسفتاو 0 "نم علت

 ىللوم وحت ةمامإلا ىر ذ 0

 انعميكمل كلل 00 مما

 ًافتقو قيفؤتلا ىلع هَرصْبأو

 "نسسكل ريمأتلاب هرثؤد 'ملو
 يلإَعمْلا هل 'هئضتألا ام ”نّيست

 [رفاولا]
 1! يِن الك ”ةطيسبلا يوري ىتأ
 يلتجلا حبصلا رع 1 3

 2 يدللا يف ةيانعلا قابسل

 نيجيفو قلح ا امو

 يورسلا ىلع ضيفا 0 امك

 نييبكلا دوج يف رددبلا روب

 يسلم ف 5 ضُرألا ءالمب

 يلمح ؛ فئأ اذ لأ ”ةهالج

 يبا يف عرتب ا
 يسينيتلا رثم ألا برئأتلسم هب

 يللا هييئّسو هبصلنب

 ع

 . اهفرح ىلا اهأنلقن دقو 5154 مقر ةيماللا ةديصقلا تدرو انه (*)

 . ةرمضحلا راز دقو ىيحي ابا دهملا يلو حدمي (**)

 . كردي الو ىردي ال ثيح نه ىتا ليس (3)
 . لوالا : يدبلا (2)
 .ديصلا : يمرلاو ., فدهلا بيمصي (3)
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 ملهسب ه العيَح ةَقَحْلا ىدانو
 اهتاجتلا ةيبتم قورافلا لإ

3# 

 اياصولا نم ماده ام كتمت

 لبحم يف ةفالخلا نم غَأ

 ل 7 ىحنأ ام ديحوتلا ىفتك /[7)

 ةونأ صفح وبأ نم كي ' ملو

 ىرتجأ ”نيح مادقت نم رأت
 هالخ' نم يلابللا تفرش 5

 6 ماعلا

 0 دلوم كرا

 ا هلم ٍةمورألا بسيط 0

 ةمءس ا ه

 12بصضت : ماَنيَألا "هش ”ةشاشب 0

 ًاسايطو ًانس رانتسا ليللا كي
 5 - و س8

 .تامدقمل ةرلصت جياتن

 1 تكلم "دق ”ضْرألا نا

 اراقب وزعي اذإ اهبسْحتو

 13 با(ضه) 'نم اهنع ْبْحْنرلا ”قيضَي

 هرظنمب ةهومم'

 00 دما ١ كلبا "نم

 0 موادلعم ر ةمزعر 0

 يبكذلا لطألل عقلا

 درا باصتلا يف 0
3 

 يشعلا نر فلاب درو "نمو
 ع مله هد سدو

 يلهلا
 ينجلا رْهزلا نم تفححتلا امب

 يفضعتلابو لويخلاب ٌرخاوَز

 14 يبحرأ َبَدِحأل و _جونعأل

 . فيحصت وهو « كهسبالم يح » ص (4)
 ىيحي هدلاو ىلا ةبسسن )

 . هيلا نوبسني نويصفحلاو

 - نكست“ (6)
 .دسمتعا (7)

 . ص يف موريس (9و8)

 . لشملا (0)
 شار م (173)

 .ملع (:2)
 . ص يف مرخ (33)
 . ص يف اذك (34)

 قورافلاو ٠

 يبحرالاو « بدتحابو جوعاب ه اهلملو

 . هنع هللا ىضر باطخلا س رمع :

 . شير الو لصن الب مهس : يشنلا , شيرلا هيلع قزلا مهسلا

 ةبيجنلا سرفلا :
 . هنم تلسانت عضوم وا يح ىلا ةبوسنلا



 يفيسينك ايثدلاو نيدلا اع

 ”لاؤتطو ةالَْص العلا اتم

 سأب ءانثأ ىجتارثبو ُفاخُي

 هابظ وت 18 شكيو كس ”نعأ

 يب اني ادتقو تير!
 يلاوملا ”ملح اهّغ 20 ىدتِع
 تعاو تع -ام هلم تْعاَرأ

 اهنيلإ يوت ىَراذلاب تاذاعو

 اهاقش يف 1 كلراهَتلا عدت 0

 اًرهادف اًرهاد ىَعَولاب 22 شرحت

 ”ءاهتناو 24 ”ءادتبا 23 اهئسحأو

 يكب هقيصيمرلا مانعلاو ًاكوحض

 27 ه(ن)« رادقألا هل تأبتحخ "دقو

 اد ةيناغ ”نبا ىنغأ امف

5 

 15 يزربهلا ربزهلا ىبحي يبأ

 يي !6 ردع ادع

 !7ينزاخ لاذبو يمي راخ

 يرحتلا يذرف اهنا داع "نمو

 .19يمدلا هِعرْصَم وحن فادجت

 يسيحفولا ةراشبلا ٍتضرَعف

 يملا ب سل ثلا رأزو

 يوّسلا ٍنَّسسلا نع تادتجو 'لهف
 ىقشلا ٌقاحْسإ نبا ةكلهتل

 يسلم يف عمؤملا اهمحاجل
 2 يمحتألا نود عرتدلا مدكو

 يركهتسلا راما ًاعيجن

 يتجلا نئيتحلاب هاقاو ىتف
 يكيلووتب هووذ ىدجَأ امو

 . اهانعم ىلا دتها ملو «

 ٠ (303/6 خ)

 « ا فلجت ١و

 . ةينتاق نبا :

 . مادقملا دسالا (35)

 . ىسمللو نزول ةيرورض ةدايز (56)
 1 يم زج لدبو يميزخ » ص (157)
 ) ةياجبو ةنيطنمسق نيب ميقي يربرب يح شكيودس (28)

 مديل ىلا ةبتست انتبثا ام باوسلا لعلو : ىفولا »سم (19)

 .« قدحت » لمتحت

 . دبع عمج (20)

 قاحسا نبأو ,ء ص يف مرخ (22)
 ل لا ا ا لا (22)

 لص يف مرخ (23)
 . اهانعم ىلا ا ملو « ءامتها » (24)
 تل (25)

 . ص يف مرخ (27326)
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 تانيحيشم راج يلابللا ”ماكحأو

 ًابرش ءءاتجئيهلا هل تتناك 'نإَف

 ةهةمتاشا ةواقشلا نكت نإو

 ”ةاجت 29 قارس فاجر فكر

 ىدوأ نادهيلاب فاصق ولا اذإ

 ٍراسغَص نع َنعاذأتف هب طيحأ
 ءادهما ىلَع نامألا يف تّحْنأو
 ةهاوقر تّدهو 'نأ هيلع ”ناهو

 ًاقاوُف وحْصَي ال ناكو قاّفأ
 هكتشي مل ام ىضْرلا هلّوخو
 انامل 33 ”هتقتس و حئفصلا الو

 تيشمب مامجلا فخ اذإ 91

 علم ”هاوأ ش د4 أر

 ْىَتَخ لضفلا يقارم يف ىَماَسَت
 ايت كمال قرر ال تقأو

 ”اطيتللااو ةالاهتكا مدع امو
 ”انعغ ايت برحلا يبرز

 .نابيبا (28)
 . شكيودس لئابق نم قاوس دالوا (29)

 .ةيدو عمج (30)
 .ةميلطلا (33)

 . هبيرسملا (32)

 . نزولل ةيرورض ةداقز (33)
 . نزولل ةيرورض ةدايز (34)
 . ص يف مرخ (33)
 .« ل د الأ نيبتي ال ص يف مرخ (36)
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 يرسجلاو ابق 28 بوْخْنَملا ىلع
 يِصقلا فارطأ ”هثتداذ "دقف

 ييللاب . اعلا تكي ملف
 يهجتلاب ةهاتع امل سيلو
 30 يدولا فصق نع هودلعي مف

 ييزلا ىعرملا بقاوع ماني

 يورقلا وراسل ٍةاقلتسا ىلإ

 يوحفلا :ببللاب "هن ”كِسْمْسيل
 در را ىلإ ءارغ اترك
 يربلا جلف هل 2 فطن ”مكو

 نيتي وب يف دنهلا حافض

 يقخلا فلطللا نم سا الف

 يضع راج لك خودي

 35 يقيتلا هلا قع لش بأ
 يسمملا 36 (لّجرلل) ابل

 يبصلا 0 يف وهو هاجح
00005 00 

 ىكدعحتر "نع ”ةمارخلا هتنغاف

 . (304/6-306 رظنا)



 سم 9 و هَ

 يِفتخ فرط 'نم هتظحت اذإ  ييلاوتأل "للم هيلع "نيب
 سل سل ل يل ع 5 5 مه اعد م رعت لا

 ارو عبس يف همومه اهف آو مثعلا ءاتنقا ٌعيالو
 يرو هيحبرق نم دب .حئتقو حادتك يف دجسلا انس
 ّيصضرلا ٍفلَّسلا نع اهتّقارو يناَعَملاَو يلاعملا يف َزرحَأو
 3 ل ٍباقِن "نع 37 ًاباَقِ عملا يحب هس تس

 رى.ثكعاو
 ايففرشملا ٌراختفا مكقللف هاتحار فّرّصت ام فرش ها

 ري ارب ودل لج يعول رفا 3 ناو
 ييِخرلا لابلاو شْيَعلا وفصب رو ف كاملا راّدب اوتو
 يفصل رام 38 "دهان 1 ًاتاّرْف ًاب'ذَع ىدّتلا رحب درف

 يقرا ةرذلعم رحل 39 'لهت دكا ينسب تو
 5 هوم

 يدهلاك 40 (ةرحيدملا يده هب ًالوبق يفرم "نأ وجرأو
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 : .٠ اضيأ لاقو

 [ليوضطلا]

 1 ايلَعلاب ةّنيَم راد يفاوسلل ف ايذع وأ ةوُدَع ركذ يفاّوقلاب 'دش

 "”هُلجُي يأ رقاقععلا نم 0

 رلا لطي ام قاّدحألا يف ”لاتج 'نإو
5 

 . ةمالعلا لجرلا (37)

 , اننا اه تاويشلا لملو ع انفاعبو نش يقود اسيققو انين (38)

 . قايسلل بسانم انتبثا امو ىنعملاو نزولا ميقتسي (قتسي الو « صحبب الف ١» ص (39)

 : نزولا ميقن ميقتسي الو ص يف حيدملا مم)

 . ىيحي ايا هدلوو ءايركز ابا حدمي (*)

 « .. دنسلاف ءايلعلاب ةيه راداي » ةفبانلا تيب ىلا ريشي (3)
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 2و2 2 - تر مى هاشم م

 3 (يؤردلاو 2 يراوألا الإ اهلئاسم دجتب 'ملو ًاباوتج ْتَنيع هر ملأ
 5 (انيْرَوِواَكَر مارتغلل حادتقا يبْسَحو ع هلي كن 4 دانا يل

2 ُ 
 6 عيناص ليغلا امف ىّروهتمسا فلا اًذِإ /(220]

 | هَولاو ”نهولا ”لبقي د7 دنع“ نمب

 ة ايأولازجستسي قافخإلا لع اًداّوف هينهتم َرئيغ -ءايثتع ىلإ ُتْنبَرَأ
 ًاببسلاو لثقلا اهيانفلكأ يف رثكتف  اهنود فحرت 9 ءايخ(ًالاكرأ) ' و

 انيق الو يلع اينقُب الق ينافتج امش ةةمارب ايِر اهب يناتفك < هى

 ةيحيشأا ذإ يلحلاو يشولا َء ءازج ينثرج
 ايهكحلاو يشولا َسَبلَت *نأ اهتساحتم 0

 انظ اهءاشحأ ديس اهم تلداتغو ايهبْق داَسسآ تنّزان ام ينأك

 يرحل تر اهتدق دايمل يِرْصَم يف ٍرادأ ' ملو

 أنلاو رْجدهلا كردأال اهنارجهو اهنأشتف تنير ام يناوغلا اياجس

 1: دديغلاب ب ”كفنأ آل كد

 يار هدثع ا ا 5 يفاوذل دب آلو
 ىلا ىو

 امتعلاو "معلا هبش أ يليو يل_امف ارهتتستمو اًرذنم يشم نيكل

6 
 را

 اننذلل نأ امو ىرئعألل ّانأ اًمف 0

 . ءاملا اهيف عمتجي ةرفح : ةروا عمج (2)

 . ينايبذلا ةغبانلا (4)

 . نص يف مرخ (5)
 1 ملع نم نيعلا كديزي اذامف رثالا كاوهتسلا اذا )6

 .ماتسلا:دقملا (7)

 . نيبت ال فقورحلا ضعب (9)
 . انتبثا اه باوصلاو « ىمهملا » ص )0(
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 ىتيحي يبأ ربمألا ٌركش ينزع "نإو نحب ىحأ ريمألا يحب يأ اكتهو
 ايْثث هعيابم ىشخي امف "هادي توح اب انتل م11

 انت ب يلا دوجلاو يباح نيب عراعرت

 هم اه

 ايلعلاو لّثؤملا ٍدِجُملا يف حبحبت

 ايْعَس ىِضت ري امو ادعس ىّضتْقُي امب ردهشتم "لك يف_زوفلا حادق ًاليجم

 اَبْرَو هل انيأر ًاحادتق هبانارأ امك مراَكَملا دئز هِتَحاَرِب

 امه ءاود يلاتسبلا ءاودآل "دنع

 يلا 'نيسلحُي 'نتم "ءاسّمإلا "هيي لهو
 اًيرأ ل ولَحنو ايرتش 'ملهل رست هيي 11 وطاح

 ايهم ةمالىّوس اهيف دري ”نإو - ”ةقيدح سورضلا برحخلا نم اد

 ”ةهتفع 2 يفاوقلا نسانجا بسحنَو

 اتي 13 اَمَهَلاتقَأ ماه نم اهل اًيحيف
 ايْغبْلاو يغلا َوحْمي وأ ىدعلا فونص اًرجاتم ىنأتال هاذه 4 ل م[

 ظ اك مهتيبت ًاتكش َنْممّسلا ةنأ كش آلف
 هام و

 [هكيكت رد موينفت ضيا ”نأ بير الو

 ”ايهألو عاضلت احلبص الف اروذت ىَوِيسقنلو عارقلل, ةيلغ "نأك
 م9 ع

 اًيحي ٍفتعم نمو ىدري ردتعم نمف الزاي الزنم وُدشغيو حور

 اح ديلاو كلا الإ نع لهو هلآ سانلل نس ام يفتقملا وه

 اَتيّنح الو اًعاف د هنع اولَدَع اًمف مهرصن ّلحلا مم ب لدع ٌةمثأ

 يأ ىهما ىتح رثبلا رفح : لاقي نا .دب » لصالا يف )2(

 .هرعش يف كلذ لثم رابالا نبالو . دقعم ضماغ ىنعم وهو . ءاملا غلب ىتح

 . لصالا يف ةحضاو .سيغ فاقلا (52)

 «اهلاثقا ١ ص (13)

 وأ (14)

 نمعلطلا وه حمرلاب كشلاو . « مهديبت » لمتحتو . لعق رش مهلتقت يا (55)

 . مظعلا ىلإ ذفني
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 ايهد اهاءاتبأو ايثدلا عيسو امب اهتقيضو يهاوادلا ملغ اجرت مله

 ْ او تيس وحل ا نيدلا اورصتن مهو

 م اه اس .٠ و 2 و ما

 اَيْنَعع ةنتف يف سانلاو هملاتعم

 ١ لا ًاِقانُم كولّملا 06-5 اوزرحأ ”ملهو

 اعأ 'نإو حادم لكك اهثع رّصتقف ما ٍةياغ ىلإ ايّلعلا نم ٠ اوهانت

 اي ؤلرلا نم امقَح ءانفألا طرة ريفا ني ماا دعأ

 ايحض *ىهدعسَأ لإ ”ةليل الو ميسي وود ”نايحْضإّالإ موي لف

 ندا حصا سا تلا ورعب دلال ل لآل
 عه س«هضصرقتا را

 العلل الو تامملا ادازو اداتع

 اردررصسم كلملا يف اوُنقرْثعأ دنقل

 ايضحيتت مهتلسح ايو 17 مهدشر ايف

 ىتنتتقلا ىلع اوماقأ ام ينابملا ًارتعأ

 ايرلع اوفكَر ام ليخلا ٌريخو مهيد

 ةالتلاب قوارّسلا رصقلا ”نم 'مهافك

 1: اتّيسحلا رك ذ ]ل 0
 ل سن م وهروع م

 اجيك جنس مهوُحَت ؟ تفغص ًابادآو آقاقر

 , يسجل زل تح اوُرَجَه دقو

 اتيشولا حّضْنَمَب ام يطخلاب ةوطقم
 ]دف

 1[17] تف ىلإ ”ملعو ا ”ملحت ”ئمآلح راع نيعلا يلو ”ىلحت

3 

 "9 ا

 ءالل هيف عقنتسي ضرالا نم لهسلا (16)

 .نص يف مريخ (17)
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 18((ايلعلا بلطي "مّلك) تيلعأ رثام 018 ردحوأ () هم دايحوتتا ةوعد ثسمس

 19 ايفن ”هّماس هباجيإ ىري ال امف هئاَمدخ 'نم َراَوّدلا كلتفلا ىرت

 اننهجوت روج "نم ماي آلا ىلع 20 (ةيرجُم
 00 ا

 : مب انيمي ىادن ام هللا هل

 اَتبتأ اَمَق 'يدّتلا يف تعاد يع ”نإو
 ةالشاو 2

 22 ايرث اهب يضْرَأو رضَن اهب يدوعف 21 هيؤويو ايرثلل هاه ناك
 اينقسلا اَدَنبَح ايو يقاّسلا اَدَنِبَح ايف هضاَنَس ًايردْنعب اني قاقس

 يدل ناغ ءافألا عتب دقو و ا مت لاو
 اَيْنِعَّرلاو ةءافكلا للا هلزخف ةءالكرواهب ًايلعر ينلوتخو

- 204 

 5 ادرطتسم لاقو

 [ليوضلا]

 ايثدلا 'كّلف امهئيروت نم قرشأف ايلات ٍرادبلل يتفألاب يرتعملا ادب

 ىتيحي وبأ ةافتقاو ىبحَي مادقت 20هللنجت و ًريمألا ماق امك احالَو

 انم راهظتسا ةدايزلاو ص يف مرخ )8(

 ةلباقم نم ىنعملا هيمضتقي ني ضف ا سا رسا 0 بضاد 29(

 . « باجيالا ١ و « يفنلا » نيب

 . انم راهظتسا يهو ةبسانم ةدايزلاو ةحفصصلا يف مرخ )20(

 . انبيولصت لمتحتو « امويو » ص يف (21)

 ءاسملا ةسئك (22)

 39 مقر ةيئابلا ةديصقلا تدرو اهدعبو . ةقباسلا ةديصقلا نم نيتيبلا لعل (*)

 . اهفرح ىلا اهلقن انياترا دقو





 ٠ لوألا "ىاشملا

 يدجنألا بتت'رثلا هيف مزتلا ملو . هرعش نم ناويدلا يف درب مل امل (*)
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 مابلا ع

 : ه هلثم يف هلو

 يئبتكبت - هللا يف ”نيعَأ تيهو

 ”هلتع ُءدَصتَق ىركلا اهلِزاغُي
 ٍلاهناب لالهتا ”ةلصاوم

 كت سانأ ”ةارتسلا "نإ الآ هربا 2

 يي نامحرلا ىلإ ”ملكتبحم

 هاف هَ

 داسيا اديس

 ىلا ٠

 ا

 نيل ةاروألا لإ اريحا مه
 ورش

 ! (ءافص) 'مهقئآلتخ ترتهط "دقو
 مار 2

 مدهلبلا ىقلي امب مهناك

 [رفاولا]
 و وِ 30 عراف

 بوُبهلا مدع "دقو اًماياطتخ

 فوركلا جرفلا نع ل امك

 000 ٌرارادم كتيح امك

 2 مه و م 5 ه 2

 ءاكحلا ل دي أ 'ملهل

 بوثانلا سلا ضارألاب تفه

 نوسفلا» نيدحلا نييالذك
 ُبوذَت 'مهحناوج تلعج ادقف

 بود اهثم 'مهبولق *ء'لمَف

 بويعلا مهضرعب "قلعت 'ملق
11 

 بويغلا اهيفاخب ”وهلفشاكت

 . سنوتب ةيدمحالا 3 4799 طوطخم , ظ يف ةدراو (*)

 .انم اراهظتسا نزولل ةدايز (2)
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 [فيفخلا]

 بجاوحو نيعأو عوُرف يف مكئانم وهف داوّسلا اَوبيعَت آل

 بعاَوْكلا دودنخ ىلع اشوقثو اشور ؛هئم نَولمجت ادتقلو
 بئاع لك ”هباع حئبصلا ىرأو اًنَحَتْنُس انيحبسم مك دنع ليلا خرأو
 بتناك ةّفيِحَّص يف ربحلا لو نع ل او ”كسملا ٍلَسو

 :راشملا نرد انك قا حملت ىلا 5[ رادتفو

 ا بابشللاو ىنيعلو صكحتستلف ةحل هنأ ىنكو

 نع كطابرلاب عخ د ةروصم د 2644 مقر طوطخم 2 250 ةقرو , ذ يف ةدرأو 69]

 .٠ سيراب ةخست
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 ءاّنلا فم

 تجد

 : « رصنتسملا يدب نيب لثم امدنع دشنأو

 [رفاولا]
 مه ته عر

 وعلا ىقستست لدعلا دّنعف تاصيححتس# انل ”نينمؤملا ريف

 ةثيحجتتلا ”هالثقو فرخ الو يداوغلا ها عوج اللف

 مجبل تع
 5 ةيز ااجحلا جاقبلا ىل ١ اقوشتم دشنأو

 [ليوطلا]

 اًجفوأ َيباكر ابعش تكلس اذإ اهجفو يبلق ءاحورال حاتريو

 . 185 : ةي'ردلا ناونع يف ةدراو )

 تدبلاو. سابع ناسحإ . د قيقحت 278 كح راطعملا ضورلا ىف ف دراو » م

 ةدسسصق نفل ١ وتقلد عادلا تكلس رش اول ديت

 قوشتيا ب رانيا 0 ركذ بناعكلا رابألا نب ا

 الا راد
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 لارلا كرم
 تاك ااج

 ريخألا اذهل دهعلا ةيالو دانسإ ةبسانمب ىيحي ابأو ءايركز ابأ حدمي لاقو
 : «ي ه 638 ةنس بجر يف

 [ليوطلا]

 دلئتزلا ىلإ بيهملا يعا"دلا اهب داشأ

 دغلكلاب ةداعسلا ؛لهأ اهل بَهف
 دنعولا ”قداصلا هلهأ 'نم اهديلئقتب هدلعو أ قحلا زجلنأ ردلهع "ةئيالو

 دلجملا قّفأ يف عر رمقلا نع اهحلبص جلبت ناوضر ةّعيبو

 دربلا ”نم زارتطلا فيوئفت رْهادلا نم اهمؤيلف رع تّلِجو تلجت
 نزيل ”نيجفلا دعسألا دلعس تلحو

 دّسلاب دْممّسلا اهئاننأ يف دّيبأف
 مارفلا بجر يف ”قيفوتلا اهرّئيِخَت م يناهتلا "نيب تنأ اًملو

 : اهو

 يدحيتسعم ا ”ةالكو ايندلاو نيّدلا قا

 دئسأألاو بُحسلاو راما صح يبأ

 دئبرلا ملظظلا يفبهّشلا يكتحت بقانم 2 تدّدعو ”كولملا اهيف تقباض 'نإو

 . (سنؤم روتكدلا قيقحت) 283/2 : ءاريسلا ةلحلا يف ةدراو (*)
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 ير هام

 دمحلا رو 1(اهتيب) ”هتلَضَف "دقو هع "لاضاق 3 باتك ”نإف

 رت بط ٍضورلا تارتجتش يفو
 دلو شيلا امن رت ذللو: هاع

 يدئهلا ”مراصلا َرثوأ َىنعمل 'نكلو وانغ داي برحلا مع لك و

 ىطضأرلا ىقتلا ىيحي نب ءءايرتكز ىلع
 دروسسلا ىلع ًاحئبص ”ءادث لا تتقتلا امك

 ”ثجحجلاو بألاو لجتلاب ل تفل

 9 سينا

 ةهدليصق تف يفتقملاو يدكتلا" ىلع

 ”ةاجلاو دوجلاو نعال ىف ةييشو

 [لماكلا] : * هللا همحر همظن نمو

 ادومع حابصلا قلف نمو ارون ىحضلا سمش نم هيلع نأك ”بسن

 : هه دلو دايدزاب ةريمع نب فرطملا ابأ انهم لاقو

 [فيفخلا]

 ديلولا نب دلاتخ لآ 'نم ديز ميكجشلو ماب اير اخ ف

 . سنؤم نيسح روتكدلا ذاتسالا ققحملا نم ةدايز (3)

 ١ 22/3 : ضايرلا راهزا ىف ةلاشر:قمتف دراو (*)

 , 105 مقر ةبكلملا هنازخلا (2 91 ةقرو « لاقملا كبس » يف ةدراو 9]
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 ىءارلا فرع

 ناريب لهأ دايقنأ دنع دز ابأ ديسلا اهب حدمي رابألا وه ةديصق نمو

 : « 622 ةنس ركب يبأ ى يبأ ديسلا هنبال

 [طيسبلا]
 ع ريصاعألا يضام يف ريصاَعَألا ىلع | 20 ناز ها 5

 الرق قنملا ملكلح ىلع اتناددو اتتنع

 ويست مفرأ ”نم ٠ توه "دق دّيس ”نم

 ةهيىس و وسمو

 روك ذم لبق 'نم انهل جاجح ىلع اهتورذ ”ءامسشلا يهو تع ذأَو

 ريم دتو بي رخست ل ”ةيناَث ٍضارئعإلا ىلع تَّرصأ ولو

 روهشم ”كنم لوص ”ةفاخم ادب اهتتعاتطب دنيز ابأ كيلإ ْتددَم

 اهتتبغر حّصلا وضَرلا يف اتدعَأو

 ا دييأت مادقت امك
506 

 تتحلل اسااعن ئعتلاب لد تا'دِجَف

 0 راسألا نقل ايل نامألا 0
- 

 . ةملثلا هذهب تيرمتلا هبيفو 2« 60 ةحفص راقحلا ضورلا يف و 007 69

 : اذكع ملا ا 5 رحم ن اياقو

 ردحم وطنسلا ى يلعأ بوسصر.ب وكاس نع
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 و 8.

 رول اسما تاجلثم يرفنب

 داتكنأ يو“ 08
 ساس» ١

 [رفاولا]

 لويبتو ران 5 ناتمس ب

 ٍرولكتبلا 5 ةئكألا ىلع كر

 ا رومحلا بهص اهميدأ ”قوفو

 رورخلا جَهَو اهئاشحأ يفو

 رولا 2 ةفئار كتفاو اذإ
 ريااه. م

 رودتلاك نيمَي يف علطتو
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 أ ىفطصملا لئعَت لاثمل 0 50

 : *» (لوسرلا لعن

 [لماكلا]

 يرتبط ىف
 ارتست ”نل "ةءيطخ ولسلا كر

 ا "فاس اذإو ا
 يِللذت راهج يف يزازتعا رس

 زأ يف ةدراو 99

 9 ةمعئار ُ زأ )2(

 يف ةدراو (**)
 . (تايبا 6) لايروكسا

 : 155 ََت 221/3 :

 « ضايرلا راهزا » يف دري مل )2(

 اركومو ًازّزعمف ا

 اهدا يبقي اًرثأ هلالجل

 1736 طوطخم 26 ةحول دبشر نبا ةلحرو « 3-25 نأ



 اتلاطف ”لاثملا كاد فاش "نإ
 هنن كف

 00 يف قرط فيطلا يححلا""قاك

 تم هيو نوتفاقلا يف ل

 ”ةّلِض ةدهاتعملا كلت 'وهئاكبو

 !اادشار يبيش هيف را وأ

 قى

 ف ِتارئيتخلا "نم يئارثإب "ةّقث

 رك ذت *نهلهأل لولطلا مثل
 0 ىلع .مداطلا دك
 ارفستمم هطسو يعمد ا

 ىلا ةىطو نم ريخ يلعب يفخش

 مد 11

 : « هماالسو هللا تاولص هب نيف"دلا ىلع فيرّتشلا حيرضلا ىلإ قرشّتلا يف لاقو

 6. - رلارو عه < هس
 رادقملا نم نوع يل 1 نع ول

 5 هش سو عمه د هاشم

 ةبيط "نم ةديط بيطأ تللحو

 [رهاط كلاتم ٍنُحص يف تعكر و
- 2 

 ٍراصْئبألل قحلا 2 رانتسا ثليح

 "نم ضرفلا ”ءادأ اهل َيَلَع "نكل
 ظ د ارب سوم سر

 رددمحم ربق ٌربقلا نيرئاز اي
 مم دع سم واروع سا ه2

 مشكلعضوف ”مكتاجتل متلعضوأ

 .« االول » ةلحرلا يف )2

 : نأ يف ةدراو (*)

 . نع : له 0

 .نابتسا:ن ءزأ (2)

 [لسماكلا]

 يراد ةميركلا رادل 00

 يراج كاتم رن يف كو

 00 اشو 5 لوط

2 0 
 5 8 لا

 ا 06

 « ..ليمجلا ىعسملا ةرهاظم ١» ظاو « 350/3 ن « 225/3

 7 .٠ سناوتي ةيدمحالا طولمخم
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 راتتخلملا ىلإ ًاق'كش 'مكتلمح يذلاب اوهوفو مكقبس اوروف

 راّثلا دورو "نم ”ةراجإلا ومجرأ درو مسلم مالسلا امدذأ

 سرر عتاد لع د
 7 تت 07 اوبا اهيف ”هندسع ”ةعافّتشلاف ين اوعفلشا مث 3 .٠

 هد 42

 : « هلوق هرعش نمو

 [لماكلا وزجم]

 رو هذظلاو يراوثتلا نيب روسيا ذ بيجتع يرْمأ

 يف م اه ارث م ساه ف 25ه عه ل

 رزيج دنع لمهمو ب رغملا دنع لمعتسم

 ا 132

 يسنلبلا يرفاعملا نوبلش نب يلع نسحلا يبأ نيبو هنيب تلصحو
 اذه هيف لاقف ”ةاجاهم

 [لماكلا]

 زاجمتت انينمألا نع ةرداص ساّنلا عم يمج تلاث ٍةرضمل اوبجلعت تن آل
- 

 نإ يع ولا 5 هعءسد

 رارض رببمالا لع كرم راقلاو ع اا ”سيل وأ

 : رابألا نبا هباجأف

 راتجف ءاجهلا كيراجُني ي ريغ : هّرتت لاقم ٍنوُبلَس نبال 'لق

 سر مش )3 هش اساس هاا و ه سا اسعو

 [ (راَجف تلمتحاو ةرب تثمحتف انتين انيتطخ "د. مصمم للزأ

 . 274/5 ذ « 349/3-360 : ن يف ةدرأو (ب

 .ه ينايبذلا ةنئبانلل تيبلا )2(
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 هس 44

 : « رابألا نبا لاق

 [رفاولا]
200 
 قادص لاقم ريمألا يف مسا ال

 2 0 : سا عمل
 اريماآلا مدخ عىررما نع هدحخو

 اجاجأ ٌدشو :ٍ 3-0 3 نكي 4 2

 اًرديست اب دع درت بكرت نإ

145 

 فرسجحتتكلا اتطلع تيون *ةيظتا ىركلا تقلا + اولاقو
 ىردملا تكتم ”لسكارملا ل١٠1 "نقرات نينا ىرايلا 0 كتم

 3 5 م و 0-2 2 لل 3 2 5 3 وعدا

 ىّرق هينأإ ىمود ايم لقو ل يحلف ىتلقعم هاناوبق

5 

 .٠ 257/5 : ن يف ةدراو (5)

 5 21/2 م يف ةدراو 9800
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 ماس 16 د

 : « لاقو

 راسحبلاو ةريحبلا

 اه يأ ميولهتلا ع 0 “دقو

 52 0 'ساّتلا اذِإ

 مس ةهرن6 د هرقع 2

 اتنأ مخ هيف اًهاماعت بهت

 ىفأ ل ىءارت

0 

 ةّدَحَو

 م هع

 حداق مايتنملا لق نم يناك

 اهل الخ وتجول ره ينابأو
 لاِئاَصأو ترتب'دأ تارثكب 'نمف
 !هف ودش لْضف ٌرِبَتلا اهاسسك اياَشع

 [ليوطلا]

 رحنلا بِضَتْخِم بذلتقلا ِءاَمب حارف

 ردو ةفاّصرلا "نيب ىّضَم شيع

 يِرْجَن اهتحت 0 راهتألا ترجفت
 رهّزلا نم نسح لك عيبد يف اهب
 رثحبلا يف ”درَبلا ةذوذلملا اهسافْأب
 رفعلا اهنابثتكل يراك 'ذتل رافع

 ريتا ةقيدحلا ريغ "ةّلخ آلو

 ٍرمغلاةَّرع يف ”لابق إلا اهب تين
 رع ىلع فوشلا ”لضف اهل اي لأ

 هع 172

 نيح رصنتسملا يدب نيب ثم امدنع لاقو

 5 ١ دو 0 هلي ص كاياو

 ارونلاو ىدهلا ترشاب يارشب

 هليل ”نينمؤملا ريمأ اذإف

 2 ه 657 هنع وفعلا ن

2-0 

 اورو ةرضن ا 3

 . 193 ىلعملا حدقلاو 3115/2 م يف ةدراو 06

 . فوفش : حدقلا (2)

 ١ يللا

 نم نذالا ىلعا يف قلعي ام وهو فنش عمج : فونشلاو

 . 187 ع د 2644 طةطخم « 209 ذ ٠ 211/3 زآ يف ةدراو م



 داصلا فرع

 دال 48

 [رفاولا]

 ضاتغختا يف يرادقو ينس ْتَلَع

 ضام توتر يف يلا ”ملكحو

 نا ف اي "ل ياك ىّتح َرادفألا طخسأأ 'مك ىلإ

 . 3 زأ يف تدرو 9



 راطلا فرع
 د 49

 : ه ىلاعت هللا ىلع هلاكتاو دهزلا ىف همظن نمو

 [زجرلا]

 طلبتم انآ ًاللهج طبخت طر ينو لح يف مل
 طختبلاو ضلبقلا وثذ هلإف ئرّولا لإ جراو ئرولا عد

 ل 7 ل 0 عني 3 الو ١ دام "نم هبط 1 أ

 ا 20

 : ه» رودقملل ميلستلا ىنعم يف اضيأ لاقو

 [ليوطلا]

 اًطْسق الو اًرؤج رثمتدلا 'دقتلعت الق اًنطلخ ام حولا يف طلح ادق نإ اَمَأ

 ىَر تحج امب ضراو َرودقَملا طخلسُت آلو
 اطخخشلا ٌلَضْمَي ىَضَرلا نإ هب ”كيلع

 ل طخم ) 65 ةقرو ديشر نبا ةلحر , سيراب لوطخم 250 ذ يف تدرو (*)
 .ء طايرلا عخ 1012 طوطخم 32 ةقرو يردبعلا ةلحر 2« لايروكسأ 7

 5 22/3 زآ /**!
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 « لاقو

 [ليروطلا]

 اةولخت طلسلا ىلع ىثح تتبع ادتقل

 انجب تاس اهبحتما ريغ دلقتلا "علت

 م مسلما طخولا ترتكتأو

 اس طغولا ركشني 'مل م ابألا فرع ”نّمو

 أ

 . 2852/4 ن : 3 ىلعملا حدقلا 3:0/2م (*)

1430 



 نيعلا فمع
20-00 

 : ه سنوت ىلإ ءاملا لوصو ةبسانمب اهأشنأ ةلاسر نمض لاقو

 [طيسبلا]

2 

 رمو فاطصمم بّصخأب 'منهَف او يّرلا نيب ساّنلِل َتْعَمْج
 0 ل 0 هد عادت 'مَلَو

 مليخلا لّمجَأ يف اؤدبف ”مهئيلع ةعملجأ رئيخلا تلعلخ تيِلَو امل

 نلمم كادوج ”هآلؤوأ ام كدُجَم بْسحو
 عكححمتيما لك يأ هل ءاَعَدلا عمر

 عمّبجلاو رداتيعألل 1 ةّيرَم الف امحيتس تت ةقروتلا كتابا د

 عييلا <نم 2 ًافاصنإ ّدجاسملا يلوت اهادعست زادقألاو َكيعاسم ثماد

 ١) راهزا, 555 حدقلا , 208 ةقرو /6 ليذلا يف ةدراو 1154/3 .

 ) )3.ةليضف :زأ

  (2).اباصنا : ق
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 / (فلا ىرو
 دس2123 5

 0 لاقو

 [ ثبجملا ]

 ةهفيلخ اأاملظ هولسمس ف لح سوتيبالفغط لص يس ا# ه2 و6 01 4 مشا ا سل ىلا 0

 ٠ 655/6 خ ء 206/3 زأ .348/3 ءن : يف ةدداو (*)
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 فثاقلا ىرع
 سل 24

 : ه نيمسايلا فصي هلوق هرعش نمو

 [رفاولا وزجم]

 ”قّدَحْلا اهريغب ميهت آل نسييبتساي ”ةقيدح
 و 2 5 7

 تلا“ اعرف ا مكب ماّمغلا "م اذ

 ”قتبتفشلا اهئاثأ يف ل اس َةّلِهألا () فارطأك

 ا 25

 دقو ناّئيج يلاو ىسوم يب أ ماركملا خيشلا نبا رمع ىلع ابأ ًابيجم لاقو
 هه رعش عم هثعبو ارمت هل ىدهأ

 [ليوطلا]

 قالب ”قوقحلا قلي ”ملوه اذإ مراذع 210 نكمل تس يالوتأ

 . 199 ص حدقلا 8+ ص نيزرامملا تايار 310/2 م« 2303/3 َن يف ةدراو )0

 . فقارطأف : ن .(2)

 287 د 200/2 ح يف تدرو 9
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 ,قئادتحلا لثم قادحألل فرد ةنن رك حاتم اهثتداسأ حاتم

 قئالخلا تاتيكاز تّلحتو تلح ىتجلا ةيدنهش ماسككألا ةيرْبتو

 قماوّسلا يماوتسلاب اهلنم كلبستحو اهني برتعلا يف 0 هَل
0 

 ال هرسي رمحأ اذإ 0 أس

 قراط "لك ىجّدلا يف يدنهلت ”لعاشتم

 ىَّد _لآغا اهرثمت "نم هيدنهت يذلا ”نأك
 ها دهم

 ىو ماو ةيحفرب 0 ةقيرب

 سامه < ساه ماس

 قتاع رحت يف 0 داقعلاك ٍةموظتتمب اهتعفشو وات اهب تاننم

 قراهملا "يقم دي ومتلاب نارتو ىلعلا ىلإ نيستا مّدألا ملكلا ن نم

 ل 26

 م0006 ا شمت "تتح توه 2 روك ذحلا رمع ىلع ىو هيلإ بتكو

 [ليوطلا]

 قضاوملا ىيفاف مره لش اهل. .ققيبادمملا زلؤالاك مي 15 نمل
 يو لامس اهدا نور اهتحكلا اوهُتلا بذتتجت قالْعَألا<ك ”سئافت 1 0 5 55 00

 قئاقد ناعم "نم ًاًئيعم تيرق نما ا آذإ ظاتفنأ ل1
 قئافب ا نم را ا ابح ى دنلاو ملعلا "نم رحب اهب شرج

 قئاسو رقوسم "نم ياما بْسحو قوس فيركشتل تقبس ”ةيك ام

 )١( د راكم لو د اهِتاَيْبأ ديلا نسل قاردعألا ل
 قراخب ضيرقلا تاداعل تءاجف ناو ”ةيااده لاو يلاعتملا اهتمت

 ١) ةلملا يف ةدراو 200/2 28 ,

 507 : 102 نايسلاو نايبلا رظنا :دسترال (1 )
 تنك

 م ناك روهسشم نفم : قراخم



 ةَقاَلَب يده اهنم ينأب الأ

 اَيَحْلا ُهركاب ٍنْرَحلا ٍضْوَر ٌةَفيِقَش
 براغ لك اهساطرق ْنِم ٌمِلاطأ

 نيسفاف لج اهراطما نع فاو

 ةقيدح اهتمنمَن ىنمُيب اًعواو
 مارا مين يف اهنم ينأك
 ”تدعابتو اسهوأش ابيعر تنادت

 ةبوذع روغّتلا لشم اهب ْتْقَش 0

 اهّؤلِم ةحاصفلاو ايل تذليو
 تاكل

 كاف روق

 هيساب ُةَْوََسَس نيح هيي امس

 ريت مادمإلا ايش او
 هكيبت هب ىقسسا يذلا ٌممَش

 هسّير ةلاسّرلا ل دسهع

 هسشلئاسل هالكلا

 -داص همغن هتزه
0-9 

 يش ة ىفاوو
 نوط اوذيَص 0 0

 كة قاع زن
 ةوتبت ركل 5-5 ٍيلَوَمأ
 ايهقاحل ايعأ تاطاشللا اَهنأ ىلع

 ند ناجي كونو وشعلا ديلا هنئانع

 ايّلثم قواسأ نأ يشل يَّنَأَو

 ل ٍددكَلَو

 د

. 

2 
 و 0

 ىد 4 ف عضوب ذدوجت
353 

 ةعس

 ناعما ةحفدلاك .ةقفد همح (2

0 

 قراَهملا ف ةَوجخم ىَهَملا يمان

 قت لاقشو نسر يضَعِب اَيَحَ
 قراش ةعلطب يناقثت ٌنيماحم

 قمار لك اهمقَر نم يلتجي امب
 قيئادحلا يف قرولا قادحأ ٍدهزن
 ا وأ ةليصأ 0

 قطان لك اهدنع اقاطن قاضف

 0 بٌيّذعلا ركذ نع ترصقأف

 ورحل مي رررلاا مم انجي

 قئاقشلا سر لا 55 را عسشف

 ا ضف تيأر

 دياب بتارملا يم نم هللف 3

0355 

 قذاخ لك ف يذهلا يقاخ م حضومو

 قسئادولا ع قدولا دار "تع

 قفاّوملا كاذ ٍقسِيفْوَ نم كيهانو

 َقِداَصَأ ةانيح وأ . دام توا

 ةيتكاقوللا ةافييخ يعينت اهصلخت
 قيئاوعلا ضارردْعِإل الإ وت الو

 ٍتحالو هيجولل اهيف قّْبَس الف
 قباوسلا قاععلا يف ارذص ادمن نإ

 قواسم ٍواسُم نم اَياَرَبلا يف امو
 مقارب اهقافزأ نم ممأل

 قرافم ريغ ضييبلا اَهاَوَأ ص

 قئاضملا يضاقت نع 0 ترضتو



 ماللا كثر
 ت99

 لاقو «٠ :

 هقفْرَط ّيدباَب نمي يرذاتع نم

 ا فان يِسْيَعِل اطوخ ُهَدَنَعَأ

 [لماكلاو 5
 الباب امموي لح ام ةرمعلو

 البباَذ ينل اًنِيَطَخ دوسعيف

 هع 28

 : * * ةديصق نم ملسو هيلع هللا ىنص يبنلا لعن لائمت يف لاقو

 هسوكمصا

 ناجم عضم يرسمعل ماجيس

 ىوس اهلثم يئ نينيعلا كمي لك

 : اسهنمو

 يٍِزْنَعَ )١( رهطم لعن لإ لائم

 ايل ينكلمت 000 دق

 0 هب ُتَدَفَع 2 هدَقعَم

 نأ (4) هيلع يف يغيرمت ند 5

 [ليوطلا]
 لاقم لوسرلا ع نم رع نئل
 َلالَض ُءاَدُم نع ةادسع يلخ

 9 لاسنم كس دا هزازعإف

 وا يديهشو ىلكح

 لاستو ةمصغع هنم ٍيبشحو

 1ك 0 احضص كا

 ا يلع كل

 لاق 3 رو

 يميّرَع حص الف

 نم (5) حست

 . 4 ىلعملا جدقلاو ٠ 312/2 م٠ اورد هريناحدتو 0

 221/3 ذأ يف تدرو (**)
 ا ١

 ا ةوسنلا 0 ةلحر )010(

 مك لاتثم 0 ةلحر 222

 اكارتشا ىببآ ١» ةلحر (

 ١6 هنبق 0 ةلحر 0(

 .ءحسي »ةلحر 20
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 ٠ طوطخم 2م ةقرو ديشر نبا ةلحرو 736|



 هعفرو(6) يسيجو رمح يف هعضو نمو
 ٍدتحم راوج نم يظَحب ىظحأف

 ه١ اضيأ لاقو

 هكا داره و[

 ل رتل سس لذ

 هسفطتقل عسيبرلا حاف انتنأكو
 يومخ ةردمكلا يدب كيرغ

  هتئايفأ نسم ح حودلا ماسك ىتح

 هيقسي + لالا مل امنأكو

 (١ يىدحخ ,ةلحر ,«.

 زا يف ةمات تدرو ( )
 .دء 1

 ١ ادرب » « ةتانفا نم حودلا هاسك ىتح .» ص )1(

 :او4 59 تاء 223/3:

 لاي بيب نأ ١ جبار مقل
 لاوست راوجلا ليوثت دعب لهو

 [لماكلا]
 لالا | ندع اًمبرط ةمامحو

 كمسشست 26 لسع رشهن

 داصتم هنع دودي هنم ىوتساو

 ةاسعشم اًنببهلأ هتحفص ٌفار 5-5

 22 اليأح ليئاصألاب قرم ادّرُي
 تلاخت لنسيح نسمح ءامّدلا عمق

 : ناتيبلا نيريحالا يف دري ُمِو . 256/5 : نإ 3

 « السلسم ليصالا يف نزمب



 را
 د 30

 .. عرصتتسملا هنع افع امدنع ةلجئرم ةملك نم لاق
 [رفاولا] 7 ْ ش
 ٌءاستبا قابسرلا مف يف :كنأك ىّتح تاقوألا كب تنسَح ذقل

1 

 ءامدمأب انيعم يعالكلا ناسيلس عسيبرلا يبأ هذاستسأ يف لاقو .

 ملل رسيطلا

 [ثتجملا]
 ملام هد اي َتْكِش وأ 2 براَح ٌرهد اي تنِشْنِ
 لاس نب عيبّرلا وبأ 2 يّتكتٌجمو ييراصف

 .308 ص ديجملا دبع . د موحرملل «رابالا نبا» رظناو .211/3 زأ ؛ 194 : جدقلا : يف تدرو(00

 سابع ناسحإ . د قيقحت 89 . لايروكسا 1687 طوطخم 22 ةقروذ ء 142 : ف(
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 يشرقلا مكح نب ديعس ةفرولم سيئر ايطاخنم بتك ام ميدب مو
 : ى هللا

 ةدراو (*)

 مس قه

 0 نب د ديعس س نإ

 رع 0

 هنأش ن كمتعم

 انيبسم ينغأف

 عودأ بديت ةداع

 [زجرلا ورج-]

 مجبل فييفلا ا

 ميشلا نسساحم هيف

 هَمدلاَو دوهعلا يعر

 مسلقلا .هباوج نا

 معو هّرِبب صخ

 مرزستلم رلامو لامن لك يف هزمت

 هترضح انيحلا اكبَح

 215/1 زأ يف

459 

 ْمَيَدلا دن اهداجو

 ةميحع ر



 نوللا ئىرع .

 .:نمزلا وكشي لاقو

 ناسمزلا ٌفيح ييلاح تثَيَحَت

 مي 33دك

8 

 ينامألا بذك نم سايلا ٌقدِصو
 يناديللا اتيتيلأ ”يف لنرسإ)و داسمألاب ىف يعيروتب

 يرضي تنلك دقو تدعنق امأ

 يلا 0 ا 0 نأ لواصحأ

 ه0 *» اضيأ هلوقو

 يناطلس ةوُفَجب موق يريم

 ةحاجر لسبب الب تلق توفل وناكو

 ااسبكار ةهازنلا يبنودهع اذ

 222- 221/3 2] يف تددو, ( ر
 222/3.ز] ىن تدرو (**)

4060 

 يناوت الب بوطخلا ىن دعمت

 ناوهلا نم ًءارسفلا يملا اذإ

 يناسب 2 ةلتش هللا نيعب

 يلا وع ىّودبلا كسب ُق راو
31 

 ينافك يح قت يناغك

 ةهم عا

 1 [ليرطلا]
 يناطوأ ةوبب ىوكش مهيفْشيو
 ىناه هر ةهابلا ضع ىلع كلتو

 دال نيكي ًءاقلإ ينفك

 يناكرأ كح نإو ٌلهس ئسألا تبءعصق



 ءاملا فر

 م 35 تت

 : .٠ هزاجتسا يللا يناجنلا قاحسا ابأ اببجم لاقو

 ا 7 ةصلا بحاصلا اهيا

 اهيف كدصق فاعسإ ىنامرأ

 كش كش 0022
 كر 10 كش نشل

 - 33-5 لاقو

 امل ءاوألتلاو يف هللا تدعو

 ينإف كسنع الئاس كنف

 ٠ ١: :ةيبدبلا ىلع رصنتسملا حدمي لاقو

36 

37 

 [فيفخلا]

 هناا تاسعا ايس نمدعا فلن
 ةيانع ذاهب لزت مل مكلف
 ةيافكلاب ىتييص» ءىفاك مث

 ةبامح. ةسصع هللا نما ات

 [ليوطلا]
 ىحآلو واس نم سانلا توكلي

 را ىلا راتتفالاب تسغ

 [طيسبلا] ؛
 هبلطظفاح هللا ناك هللا ةفيلخ 06 راعشألا لع يرعشلامف

 . 257/5 ن يف تدرو (**
 0 2ع اد ن يف تدرو ممر

 6ك 3 درر . ]75 ةحول نسراب 06

 ٠ 250/5 ن يف تدرو ش0
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 مق راي يشل هارت مق ا را نيفاعلا
 0 دان ايس دم ايلا



 مكح نب ديعس ابيجم ل

38 

 [لماكلا]
 اهيونت انهنم لات يحب اهيونت ُتلبقأ ةرسيزجلا كلت

 ايحلا ىودسج امف حرت مل رحبلا يف
 م ةّييكح ةيسائرب ايل اًرعف

 ةرسقب اذ اينامثع ابأ ثتفلأ
 اًدهاجيم هتفغل زأو هنتلأت

 بدادتنم تارديخلا ىلإ 5 0

 هلئاذ ةقالع اهب هللإلا ٌتاذ
 ْمَل ماق ذم امئانص َباقرلا كف
 ةدجب فئاحملا ىّح اسك دقلو

 قدها نعم ىلع تدرو دقء تردص
 هب ىهزي هدس رسغث لازال
 هيلالخو هل حلم لآ مل

 ه.لوق شيرق يف يِلْوَقِب ىرزأ

 ه5 ©#© لاقو

 هلمأ اقفجو هابأ ىوع

39 

 ىفدصلا يضاقلا باحصال مجعملا يغ تدرو

 اهيف تيئاحسلاب ثّعبي ربخلاو

 اهيمني وأ ءايلعل هينت
 اهياوت ام ةحاوت يرسم

 اهيمصُي ةئيِمر لكل وسمسب
 اهيفصي ام ضعب ةناديدلا وفصت نلف

 هن

 اَهلْعُي ندمل ةرهاظم ولعت
 اهينْؤر امك اهينأل كفي
 اسهسبنتت مهتتانا) هدوج نم

 اهتوبت اتينا“ ف ىف :ةييسنكجتسف

 اهيبش هام نم ةزع رعيو

 اهيدبو هور تركع ناكل

 (1) « اهيحأب ةعاضق رخف لوط ايا

 [ عيرسلا]
 همع ةرشع نم لقب مو

 دسشر نبأ هلحر يفو 324 ص يف
 0 |جز: طوطخم جم جو ةقرو

)10( 
 مح 32 ىف درو تلودلا خيرات (**)

 مكح نبا ةديصق ند رطشا دمحم

 ن0 راك هال 0
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 5 رابإلا ناب 2



 ىناشلا ما

 هنم اتسيل امبنا نظلا ىلع بلغيو . ناويدلا ةطوطخم ناتفاضملا ناتقرولا (:)
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 اهو ومضهدعب ا شيعلا دلي اه ايف

 ّ ٍِ انتم لصولاب مايالا هاملست اهو

 كرح 2 ند تفيفتابا معو ما كلا ماع ىف فيطلاب مله :مق

07 
 اببلا ةزنع اههزع راد كذا

 مع يح يحب ادفيدع تيحلل
. 

 2 يو 5 كم اسنكات هةهسفا طصهذدلا نم المو
6 00 

 اه.دمك تن آل هع نوت

 50 1| 5 5 لح

 - تيم ريبصلاو علا بيصي افيكش

 يرذاع حي 1 ثادحلالا يلقون 000 98 هس 3 3 0

3 1 
 ابتادع ءيه ال مرا ىب ع عا -ى

3-3 

 طسابك الا 6 لالخلا ىيعشأ امي

 هد
 ا لاو ءاملا خو 1 كف يك

5 5 0" 4 

 7 3 ايم انعج عدنا رمالا .٠ رثكاف ةحفق خابض نع ىندياامم لفالا ةهروتبم ةديمصقلا )01

 لصالا 0

 لبخالا يف ءرح (3

 3 دوهعلا « لصالا 5 4

. 
 م باوصلا اعد انإو ىقتسي «( « وه كابا » لصالا 0 )5

 . نزولا ىقتسي الو لصالا يف اذك (6

0 3 1 

 كديقت نمهكا#

8 0 
 5 ةيشلسس ىلع

2 
 9 1 ها

 تت

0 

 [ليوفضلا]

 1 وطاب دقو هداك و راها جدال همك

3 3 : 0 
 دعد ىلإ نويصولا يوعمصا 0(

5 02 

 نتتحتيملا ها نا دامالا ميسا

100 
 لاتبيرع ىتنرول



 هسقلخ اصضا م لوبا ةليح امف

 فلاب ل وَ رهدلا كاحتما د

 هفرص بذهملا رهدلا ينكح دقو

 اسراق ةمالخلا كيجتسست يققوذو

 ىتبرغ شحو يف سنالا فلخ تحبصاف

 محلا توت تفتك

.2 
 تلا دمقا املف

 هتيم اياضشلا لك بصق نمو

 ىضرلا يف مكابي ال فاج رذحن امف

 رعادل خو 5 ايبا ع تأادحتقألاب تف 0

 هولا نم روبخلا ءاكبا تقناعو

 هلع :كحلاط نكران كين 2 كاك

 مبدع راحش ريخ د 2 يحيصحخو ا 4 >2:

: 

 يا 7 هلقوس يستينا ف

 . فيحصت وهو « لكي ال » لصالا يل 7

 « تاخ » لتسفالا يف 8

 «دقلا دبعا»و . صوسلا وه فاقلا سكب دقلا 9

 5 2 > نيكل

 يدرت وملح دا مءاهذالا كل 0

 أ 0 0 لا 5 0 و 0 9
 2 لو نوهت يآ بر 0

 ع

 يدكملا رئاخلا ابب ىقلي ام دباكأ
5 0 

 نيا" نفع "نفاتلاافو "سانا اك ديحم
 2 ا د د 0 فول

 2 3 مضلاب اصخلا هبشو
 دعب ىلع ردع 5 َ ا

 دضلاب نقيا ىبرقلا نم اييرق اا + و هنأ ” من قلل م ,3

5 0 1 

 ديحلاب ىالمل -الصلا هم ءاشم
 ا ب ا

 دقح ىلع احشك نيدلا قشلا يرطصتو»

 دنزإلا ءهم اصقس اتيبلا اياءزإ ى دجي
0 208 

 درح نع تيوس اشاو ريخخ نإ 5 3 ٠ ا ل

١ : 

 2 7 20 .٠ 511 1١
 . ضصعلا دنع :١ اهي ما صوسلا ليبغ لأ

 >7 ت6



 هسفسنب 10 داوجلا ينا اوملع امف
 قداص رجفلا»و نايمعلا ملع الب

 هموي رح نم يغابلا نوكي نيأف

 دساح فلطع ىشتنا امم ابجعت الف

 محازم ثارفلاو ٌرحبلا رّيغ امفا
 نطعلا» كش فرعا امك نات ذو

 ٌَِط لضلاو عرفلا يف تقستا اذإ

 دهاش لبنلا»و لضفلا 12 لك كاذف

 مييف دجناو سابعلا وشب ىزُحتُأ
 الملا يف يود شاهألا وُنِب ولعتو
 اهداق ةلافحلا يف يلع اذامو

 افصلاب ةفالسلا ُممخ لّبح 13 يفو

 اي اسس ترام
 بلاغ سأيلاو ءاونألا دجنت دقو

 يدل جيشا نين رجم وعاصم
 ىننلاو ةغالبلا بابرأ قوس نو
 طقاسو لبح ءرم ا تايدنع نمو

 كتيب 1 نانا ترضي ال

3 5 

 صضباقك الا لاوحألا دمحأ امو

 رب ةياكحلا ف ينيهجلا دنغعو

 . نزولا مقتسي الو « دوجلا » لصالا يف (0

 . « درا يكلاسلل » لصألا يف (1

 . نزولا مقتسي الو « 5 » لصالا يف (2

 دهزلا نم ىبسيع لاملا رغي فيكو
 1!درفلا كلاسلل دنميب ىحضلا نأب

 درج عِِق يف يغاطلا ليقي ىَنأ
 دهشلا فذاقلاك وهو اديك رباكي
 ننال ني نان يراعلاو وحش اع

 دمرلا نم رودبلل فاج ٌدحج الو
 هو 0

 ديزلا عم دهش عبطلا»و ىدنلا نونف

 دجلا نع ءارش ال دج ةهححتحت ارو

 درقلا ةعيش اهيغ نع يوعرت الو
 دجلا لطبلاب رورغملا اهفتح ىلإ

 يديألا عم يرجي دهعلاب افولا لبحو
 دوذ يذل تش هنه ليبس لكب

 درألا دف :اكيع +14 ندب انما ىلع

 درولا وهلا بابض رصع يف باجنيو

 15 يدنعلا ىقتف (...) ثعغغو نيمس

 دحلا رظن يف ردبلا»و اهسلا ابنمو
 يديألا ىتفلا يفارق يف يدايألا ٌميكح
 دللاب كينأي لوقلاك اهئولت
 0 دعسلا دعاس نم فكلاب ةرح لع

 16 دركلا مزاح نم نيعلا يأرك ينيقي

 . قايسلل بسانم هانتبثأ امو « مح لبتح يفو » لصالا يف (3

 . لصالا يف مرخ (4
 دنعلاو . « دنعلا ىقتنم » باوصلا لعلو . فيحصت وهو « يدنعلا ىقتم ىقتم » لمتعي ام لصالا يف (15

 ناسللا رظنا) بللا نم لوقعم هيف امو بلقلا هب دارملا

 . برحلا يف ودعلا قوس ليقو . مهدرطو مهقاس يأ . مهدرك : لاقي (6
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 انسحاب ١> ناقل يلع ولا

 طساق ةراشالا باب نع ص الب

 ا سوا نا
 افصلا عماج يف عمجلا بيطخ ماقو
 دنفت مو ديلولا نق ال _باشف

 كلاه لوملا نم وجني ال كلاسص

 بزال ليولاو قوبسملا ةسح ايف

 ةبباحس الا رووغملا رزو امو
 بذاك ءنسظلاو مالحألا قدصت دقو

 رداق هوفع الغلا يف ءيش لمجأو

 ايكاب حبصأ ماغرضلا رواس نمو
 دقو هليق يف يئاطلا ٌرد هللف

 3 7 أ ِِ 0 2
 اسيوأت ماد ام ِيِضْلا دبعل ينإو

 ىهنلا فقوم يف رخفلا سخي ىضرتا
 ةغافد 20 ميرككلا رجلا هيك نمو

 ىدّرلا يف ربعلاب ءاركألا دِمُْحُي الف

 اعيش ا ريبكلا تِيَللاب ساق نمل

 فئاص هه لاو هومحملا يلطصي دقو

 و

 دعرلا نتاه اضقلا يف لدع فكاوو

 يدفي هسفن نم صتقاآل هبايأل

 دوحلا صراعلاك ضرألا يف انثلا ضيفم

 دحلا ةلذ يف ردججلا ءانب زيزع

 دشرلا ىلإ وعدي نيكمتلا ربقم ىلع
 دسألا كتاف ابنود عبنم لتفقاعم

 دصر لاب ثداوحلا بير نم نصح

 درولا دسألا ةكتف نم عدخلل

 دقو ىلع ىحضي مث اليلق لظت

 يدنع ربخ نم نيعلا يأرك سيلو
 دححلا ةلز فرققي مل بنذم ىلع

 يدي ال نيح هوم هدقف ىلع

 َدملاو عاصلاب دوجلا .ساقو داجأ

 18 «دبعلا مش ن

 1 درب ب أ 4 ١ 3 م

 دذم» خاب نيب ام ىهنلا قوسو
 داكلات دراوج نع اسيانّدلا فلكا

 دقلاب بلكلاك هاغّرصلا ْذلجي اله

 دهفلا يف راص اه لّبشلا هيري فوسصف

 3 مفصلا“ قا رشلاب .ةومتسلا رعي اله

 تيل ايو . يندلت مل يمأ تيلف . ديصو ةراشالاب حتف امو . ديصقلا مت دقو -

 ءاهتيب ٌتنَمَص ذإ ءا ينعو هنع هللا يبضر . يندخ لاق 5 . يندعي نم يرعش

 «ط» فرح اهقوفو «ةكتاف» شماحلا يف (7

 : يناغالا رظنا . ناس نب مصاع نب سيق مرضخملا رعاشلل تيبلا (8

 . 244/2 : ةسامحلا ءاعشأ.
 .6 قو م لغألا يف نو

 . لصألا يف ناتمومطم ناتملكلا (0

 ١ 279/1 : درملل لماكلاب الإ 64



 يف «٠ لاصو لصلص ثيح « ءايبنلا هتيئاهو «٠ ءايمللا هتيمال نم «٠ هتنب تليذو

 لاحأو لاح

 ا ثم

2 

 دان لطفا لفعل قل
 اهتادع نم ادعلا يب يتمشت الو

32 0 2 0 

 متتناو راع دولا لابح عطقو

 مكنإف يىنع لصولاب اولخبت الو

 ٌمكافج ىّضرم فيطلاب ولو اودوعو
 مكنع طق اهل ام باص بنذ امف

 مكالقو يتعيض يكاشأ نم ىلا
 ةياغا "يآ :دنهفلا _..فامذ - نيأق

 ةليل دعب ةليل يراظتنا لاطو

 مكلين باب نم دورطملا ةليح امف

 اضقلا قبس نإ روجهملا ٌمنصي امو

 هذه دعب نم لامالا دصقي نمو
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 [ليوطلا]

 لطملا َنْسَح ىوحلا حمص اذإ يدنعف
 لهس انعم ىدرلا لحف

 مكلاني نأ ابانج زعأ
 لخب مكل فاضي نأ اماقم لجأ

 لوح هل ال اولتقت هلو

 ولسي ال ماوه يف ّبص بيع امو

 لضف مكلو ٌمكنع

 سيل ىذالا
 لذعلا

 نم دصلاب 1 : ا هل

 يربص ليع دقو

 لبحلا , عطقناو نظلا نسح ءاس دقل

 لسرلا هعبتت مونلا يف ولو اريشب
 لصوبللا مكيف هناخ اباصم يّرعي

 اخ كلمت دم وردغلا هلق ايو
 ليولا هلف مكلصو

 لهأ هل ام اعئاض اوساوُت ملا اذإ

 مه هنامرخ
3 

 هل





 «*سراهفلا

 (ناويدلا يف اهدورو بسحو) يفاوقلا بسح دئاصقلا سرهف

 ضارغالا بسح دئاصقلا سرهف

 فاطعتسالاو داجنتسالاو عيدملا
 فصولا

 لزغلا

 نوؤشلاو قاوشألاو تايركذلا
 ءاجحلا -ا-

 زاغلألا

 لقا دع
 تايوبنلاو دهزلاو مكحلا 5-5

 روحبلا تا دئاصقلا سرهف 0

 : دئاصقلا يف م اهضارغأ ددعت بسح كلذو رخاآو سرهف يف رثكأف نيترم (اهمقر وأ) ةديصقلا ركذن دق ()

 .175 ل66 135 .125 للك لآل4 97 88 ف4 443 كك .39 .37 .17 ءل6 3
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 اف نم اف نع اه يل نب مي مس

10 

1 

12 

13 

4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 يفاوقلا سرهف

 ةديصقلا علاط

 ةزمهلا -
 اهءادن بلف سلدنأ كتدان

 يشتمل: نيكمتلاو رصتلا ىلعا ورغد
 ءامضملاو لكوتلا كاريهظ -
 ءادفلا كل نيملاعلا سوفن -

 ءامدإ ىوس يمندب اوبلطت اال

 , ءاود ىوهلا يناعمل له
 ىدوأ' فيكو فوسخلل رت ملا -

 ةصقنم مورلا ضرال جورخلا اولاق

 عابلا فرح
 هب انكس ىوث برت ىلا نحا -

 ةرحس يقارعلا بكرلا لحر اذا -
 هبلطأ نيأف يبلق عاض نا -

1 5 

 اهئاوه يف اهئام نم ةضفارو -
 بالود ةقيدحب اذبح اي
 دوخ لمنأ بانعلا ينتلوان -

 نتعب ذو ةيرماعلا دنع عيال

 ايناغم روزأ ن | ينيعب رقي -

 ةضور يريخب ينعتمأ ريخلا كل
 ايكاوكو ةلهأ نهب الهأ -
 بيرلاب سيل ام ىلأ بيري ام عد -

 ةوهق هيف ءارسلا تراد

 اننتلا" نيوغأ ال لب .زمخلا سسففأ ال د
 هبيسنو هبيبشت يف هولذع -

 ةياغ فرشال ومسن اهرت ملا

 برعلا ةوفص نم برغلا دفول ائينه -
 تفلدزاو هلل اندلا رجهب تناد

 ةلهأ لامكلا ردب اي تئنه -

 ددع
 َد ' ١

 ١-0 يو ص | فس |

 <” اهءادف

 هودبم

 ءاضقنا

 ءاكتشا

 ءاميت
 ءادف

 ءايضلا

 ءاب

 ابرتلا
 بصخملاف

 هبجوم
 برشم
 7 بصاونلا
 بابلالا

 بترلا
 ابذعالا

 ابنشلاو

 بزاوشلا
 بعرزلا
 برقلا
 بامو

0413 

 لماكلا
 طيسبلا
 رفاولا
 رفاولا
 لماكلا
 طيسبلا علخم
 . رفاولا
 لماكلا
 طيسبلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 حرعسنملا
 لماكلا

 لماكلا»
 فيفخلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لماكلا

 طيسبلا
 لمرلا
 بسلا
 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 طيسبلا

 لماكلا

90 

530 

40 

26 

 اره ايف حب 2

33 
41 

46 
50 
52 
53 
54 
54 

55 

517 
58 
59 
59 
63 
65 
65 
66 
66 
67 
67 
72 
72 
73 
77 
50 
583 
58 
38 



 صيخش نم ينيمي تبرت دقل 9

 اباجع تعلطا تانسوس اهنسح اي 0

 رشعم ىلع هللا ةيحت 31

 بدالل مسر قبي مل 2
 برتلاب فراعملا بابرال نحأ . 33

 اننامإ توفل نقط 35
 بابحلاك رهن هلل 6
 ابلغتو رعت نأ الإ نسحلا ابأ 7
 مهسوفن تغيص ديحوتلا نم سانأ - 3

 بوبرلا ىلا تبرط اقحأ

 ءاتلا فرح .

 نإو الخ لخابلا يضترأ ال 0

 ءاثلا فرح
 دلات يفافع نم ميدق الاول 1

 ميجلا فرح-
 اجلبنم حابصالاب ءاجلب تركذ 2
 ' اجهم اهيلع فطعلا اونسحأ 3
 جش داؤفلاو يلخ ربصب يل نم 4
 هلاحو بحملا نول يف ءارفصو - 5
 هجرا ينامالا ضور نم قاش - 6
 اموجن تطغ ةباحس توضن 7

 ءاحلا فرح .-
 احالو ءاضأ ام ةيادهلا رون 8

 احابص ءاشملا' عم كيلع تغلط: 49

 حاتتفاب ىدعلا ضرا تنذا 0
 حئانملا بلج ركشلا ناسل ٌدحأ

 جاجتلا اب راقساب ىرشب - 0

 سيئب سيئر ديأ ديس 4

 اينادت مورأ مل يدو لهأ اي 55

 حالسل ةبيع ما ةنسوسا 6
 هحارج هيلع هجراوج تكلم 7

 لادلا فرح .
 دشاحلا يدنلا طسو اهب ودشأ 8
 دئاع ينامالاب كدعب ديعلا ام 9

 ىلع ىفوأ دق ناسوسلاو ردا مل
 صضور نسوس هلل 3

 داجنإو داعسإ كرماب امس -
 ددص اهرازمو تأن 6

 دعولا زجني لهو وبصأ اهدعو ىلا -

 بئارتلا
 ابهذلا
 بابشلا

 فرلاب

 هتورذ
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 ةيرهف ةيصفح ىلعو 5
 هدروم دخلا موقرم - 6

 دكت هوا علا تسال

 نأ ماسي ال قحلا مامإ نإ - 9
 هنأك دنرفلا قارقر لك نم 0

 دوجسلاب كامعن تلباق - 1
 دمحم ريمالا بطخلا نم راجأ - 2
 دوعسلا كل تناد يالوم 73

 كالا هاشم نم لاح يح 715

 دجناو ىوهلا يف يب مهتا 6

 ادص تام امبرف اودصت ال - 7
 ديمعلا نح هناطوأ ىلا

 دسج هل ام ,سحلا تفاخو 9
 دلو الو لهأ ال هلل دمحلا 0

 مكدنع ينول ينم عضي ال -
 اهافس ينال داشرلا تمرح 2
 ةريصق ةايح يف الهج كاراصق 3

 لاذلا فرح
 اذام ينم لذعلا موري اذام 4

 ,  عارلا قرح
 ارحبالا مؤي رحبلا ربع 5
 رطفلا علطمو ىحضالا مستبمأ - 8

 ريضنلا نمزلا ىلا ارظن دعأ

 رطملاب لهنملا رطملا نم انذل - 0

 رادو لهأ نم نيفلآلا ىلا
 يل را ا

 م

 0 رقي 3
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 رخاوأ نهل ام حتف لئاوأ
 رثنلاو مظنلا يحيو ينم ربت - 6
 رمسلا لسالاو ضيبلا فويسلا باهت 7

 فاكلا فرح -
 يكحم مكنع ةطيسبلا حتف 9
 ينيع بصن يرطاخ لغش اي تنا 0

 كاوهت نيعلا نا نيعلا ةرق اي . 0
 كاون لوطت مك ةمامأ الهم 01

 ماللا فرح -

 لوذعلا هلوقت ام متلبق - 2

 ددأ

 هدرجم
 ادصصلا

 ادرويو
 ادرج

 دوجو .

 نمحاو
 دوعا ال
 درولا

 هداوجو

 دقلا

 ىدصت ام .

 دلج الو

 ادازو

 دبعأ

 دوزتت

 اذاذجو

 اردصي

 رشبلا

 رزو
 يراكداو
 رارقلا
 رادملا

 ارعس
 يردت
 رخاوم
 رعبشلا :

 رمخلاو

 كحم
 كارأ

 كاوس

 لوسرلا
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 لمرلا
 كرادتملا
 لمرلا
 ليوطل
 زجرلا
 لماكلا

 طيسبلا علخم

 لماكلا

 لمرلا
 ليوطلا
 رفاولا
 طيسبلا
 رفاولا
 رفاولا
 رفاولا
 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا

 لماكلا

 فيفخلا

 طيسبلا
 لماكلا

 رفاولا

 مل حن يب مل انن
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 لوذعلا اهعماسم نم نكمت 3
 نزح نيغابلا بئاتك نأك 4
 لاصفنا ال مكروجهم ةشاشح - 5

 لوقعلا كتياغ نود نم تنو - 6
 يليوأت بحلا يف نخي مل 7
 لطاوعلا يلايللا كايلعب تلحت 2 8

 لاحرتلاب هيلع حامسلا نض 9

 لبتقم هللا ريصن كارشب 110

 لالطأو ءالطأ ي.ءيجن تلط - 111

 لوبقلا حضو دق يارعثب ايأ 112

 لابقإلا أدبم اذه يارشب - 113

 ةيلقص يهو ةارملا تلوانت - 114

 لباس ليبس ىرخالل كايند 5
 الاله ملأ دقو اردب با 116

 ميملأ فرح -

 امإ جوتفلا راكبأ كتمأ 7
 ملسأ مث رودقملل ملسأ 2 8
 مامغلا عجتنم رحلا ينافك 9
 مايالا ةولس اثالث ينبي 0
 همامإ يداعأ ىداع هل ائينه - 1

 امدلا عبتتسي عمدلا قيرأ تقرأ 2 2
 نكح أ كهرب يونس 03
 مراكملاو ىلعلا ءالشأب املأ - 4

 اسورع تزرب ةقيدح برو 5
 الهتكم دمغلا طامق ىف الماح اي - 6
 اهءازإ تحنف تحان ةمامحو - 7

 ميهأ هب رصصق مير اي- 8
 مساق لآ نم لضفلا ميسق لعل 9

 ىضم نم لك ىضترملا ىيحي مدقت 0
 ىمول ةيرماعلا يف ىندنفي 131
  تعمج اهلك رئاشبلا نإ 2
 حدم ىوس افرض تفرص - 3
 ةضف كئابس تباذ امك رهنو - 4
 هتملو قارفلا نوبحملا مال 5

 نونلا فرح

 ىبطظلا مهسوؤر تفطق ةباصعو 136

 ىناجشأ يتوبع حفاوس ترك 2 7

 نمز دبعل انالوم قر 8
 ىنسالا هيعس نم هاضرأ ام هللا ىأر 9
 نيعبرالا يف كتيح ةثالث 0
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 لوقي
 لامشلا
 لاصولاب
 لوقملا

 لطاوهلا
 لاحلا
 لبجلاو
 لالحاو
 . لوسو
 لابقتسا
 لقصلا
 لماع

 الامك
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 17 رفاولا
 6 رفاولا
 54 .براقتملا

 38 رفاولا
 55 ديدملا

 48 ليوطلا
 20 لماكلا
 42 لماكلا

 77 طيسبلا
 8 رفاولا
 3 لماكلا

 3 ليوطلا
 27 لماكلا

 22 فيفخلا

 مث | 0 لماكلا
 30 ٠ ليوطلا
 31 رفاولا
 58 لماكلا
 20 ليوطلا
 31 ليوطلا
 18 لماكلا

 101 ليوطلا
 2 رفاولا
 2 طيسبلا
 4 لماكلا

 7 | طيسبلا علخم
 27 ليوطلا
 5.6 ليوطلا
 177 ليوطلا
 2 لماكلا
 5 ديدملا
 5 ليوطلا
 5 لماكلا

 4 لماكلا

 23 لماكلا
 12 لمرلا

 53 ليوطلا
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 ينامالل ايانملا ضاخ نئل 41
 هرون بكارت ناسوس هلل 2
 ىنبل ماهتسملا ةنابل 3
 اناهرب دييأتلا ىلع دوجولا بسح - 4

 .اناتسبلا هرازمب ايحلا راز 45 ١
 ىندالا هلزنمو ىصقالا هنأ امأ . 6

 ال ةفاصرلا ناتسبأ - 7

 ىرج عمد ريغ نم تكب امل 8
 نجشلاو عمدلا نيبئادلا ىلع نطو - 9
 ينثتلاو لدلا رحاسو - 0
 انجش ينداز بيبح يناغعلا ثيح 51

 ينانج ىوهب رماع ينانج 2
 يف لئاصالا كلت لصن مل اننأك 3

 فوسخلا دنع ردبلا ىلا ترظن - 4
 رت نلو دوجولا يف عفتي دوجلا 5
 هدوجب دوجولا رمغ اديس اي 6

 نيد الب ايحنف ايندلا ىلع تومن 7

 يناجشأ مكدعبل يلع تبلغ - 8

 داصلا فرح -

 صرخلاو فنشلا ةبر يلتق دحجتأ 9
 ىصقتسي يقرا د ل ا ا ا

 داضلا فرح

 صمقلا

 اضرالا أىضرالا كرمأ يف راثآلا قداص ىضق - 2
 ضغلا ةرهز ينقاش ادرو هللا ىقس - 3

 نيعلا فرح
 عزجت كسفنل ام يليلخ ادلج 2 4
 عفاد بقانملا كلت نع هللا - 165

 عوزن هنع سيل عازن يدنع - 166

 اهروتف ضارملا لقملا ةبر اي - 7
 عفادتو ىدهلا نيد نع لضانت 8

 اعدو.هب ئتسحلا ىلا بيشملا ىدان - 169

 ؟ عايتراو قايتشاو نيبأ 0 .١
 عوجهلا مدع ىلع يفسأ ايأ 171

 نيفلا فرح -

 اغوسم يتأي حتفلا دعب حتفلا وه [72

 يفصت نامزالا تناك كيأرل - 173

 اهضبقو لغش توملل انسفنأب - 4

 عزفملا
 عولط
 عطاقلا

 اعدص ام

 عاطتسي
 عوبرلاو

 ىغولا

 يغيي
 غارفو
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 ءافلا فرح .

 فرشلاو زعلا اذه كبابق بنط . 5

 فاقلا فرح .

 اًقدغ ايح ىيحي اي كفكب ىفك < 6

 اقمثلا تعضعض برغلاب ةعقو نمل - 7

 قاشتف ىدرلا ىلا قاست جهم 8

 قاورلا يف ايحملا كلملا نم 9
 ةنسوس اهنسح اي- 0

 يقسي تاب انداش هللا ىقس اي 81

 امك هب ءونت ام يسفن تلمح 2

 قرعشلا ركذ املك امامح حونأ 3

 هبيطب هابح لاسلس عبنمو 2 4

 .٠ نيسلا فرح

 اًسلدنأ هللا ليخ كليخب كردأ . 5
 ىنجلاو ءاملا_ةبذع اي ةيسنلب . 6
 يسونبأ تنك نإو ينإ - 7
 ىسنأ تركذ املك ينارأ 8

 نيشلا فرح
 اشويج حوتفلا كترضحب تفح 9

 ءاهلأ فرح

 اهتاجن لين ءادعالا ىلع ايعأ - 0
 هامح راطي امف بيثكلا امأ 1
 اعدب اهنسح نم ترأ تانسوسو 2
 هيلاوت نع يبنت حتفلا حتاوف - 3
1 
 يرتشملا قوف ناربدلا ىلا رظنا 5
 اهلئالغ تقزم ةنسوس 6
 اهاتلقم تاموأ نم يسفنب - [5؟7
 اهمسا رطش يلف ىوهأ يتلا امأ 158

 ىنبل ىلع ىوهأ نم راج . 9
 هلجاعمف هرهد هل جاع 0

 واولا فورح
 ىوشن اهتقالع نم يوحصل تقبا . 1

 ءايلا فرح

 يلولا دهع ما دهعلا يلو 2
 ايلع وأ ةولع ركذ يفاوقلاب دشأ 3 ١
 ايلات ردبلل قفالاب ي 6-2 ادب 4 .١

 اس رد

 سجاورلا
 يسوسو
 اسنأ

 ' اهلمانأ

 اهل الإ

 هفرع

 ايندلا
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 طيسبلا
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 ليوطلا
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 لوالا قحلملا

 5 ءابلا فرح -

 4137 12 رفاولا بودي بونج اهعجاضم نع تفاجت - |
 438 6 فيفخلا | بجاوحو مكانم وهف داوسلا اوبيعت ال. 2

 1 00 ءاتلا فرح .

 439 2 رفاولا | كثويغلا ثايغ انل نينمؤملا ريمأ - 3

 1 ميجلا فرح -
 439 1 ليوطلا اجف وا اهجفو يبلق ءاحورلل حاتريو ١4

 ا لادلا فرح
 40 14 ليوطلا دلخلاب | دشرلا ىلا بيهملا يعادلا اهب داشأ - 5
 441 1 لماكلا ادومع ىحضلا سمش نم هيلع ناك بسن 6

 441 ١ تفيفحلإ ديلولا ديلو ىمساب ابحرم ابحرم 7

 ش : ءارلا فرح

 4 6 رفاولا رونو رودصلل تاجلثم يسنب - 9
 143 8 لماكلا ارفغت | ىوهلا يفصأ ىفطصملا لعن لائمل - 0

 4يي | 0 لماكلا يراد رادقملا نم نوع يل نع ول. 1١
 0 2 | لماكلا وزجمه | روهظلاو رومالا يف بيجع يرمأ 2
 445 2 0 راجف هزنت لاقم نوبلش نبال لق 3
 446 2 رفاول اريمالا | قدص لاق ام ريمالا ىف عمسا الأ - 4
 446 3 براقنملا ىركلل ةفطن ىركلا تفلأ : اولاقو 5
 447 9 ليوطلا رحنلا رحبلاو ةريحبلا قفأ هل ىءارت 6
 1 2 لماكلا | اروصنملا ارونلاو ىدهلا ترششاب يارعشب - 7

 1 م ا داضلا فرح -

 448 2 رفاولا ضام ضاقفخنا يف يردقو ينس تلع - 8

 ١ ١ ءاطلا فرح

 4 3 زجرلا طبخ طبر يفو لح يف م ىلإ 9
 44و :[ 2 ليوطل اطسف اطخ ام حوللا يف طخ دق هنأ امأ . 0
 450 ٠ 2 ليوطلا اطمس ةوخن تمصلا ىلع ىتج تبضغ دقل 21

 1 نيعلا فرح
 4ك] 6 طيسبلا | عبترمو عبشلاو يرلا نيب سانلل تعمج 2

 عافلا فرح

 452 1 ثتجملا هفيلخ فلخ سنوتب اغط .
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 فاقلا فرح
 3 رفاولا وزجم .قدحلا "ال نيمساي ةقيدح 4

 ليوطلا | |" قئالب هرذع ريرقت دبعلا قح يئلومأ .
 31 ليوطلا قساوبلا قسانتملا ولؤللاك ملك نمل - 6

 ماللا فرح

 2 لماكلا لباب هفرط يلباب نم يرذاع نهد 7

 9 ليوطلا لاثم لاجسو عمدا يرمعل ماجسس - 8

 6 لماكلا ةلبلبلا ّ ىحضلا دار هتدر نمل ايقس 9

 , ميملا فرح ٠

 ١ رفاولا ماستبا ىتح تاقوالا كب تنسح دقل - 0
 2 ثنجملا ملاس براح رهد اي تئش نإ. !3١

 زجرلا وزجم مركلا مكح نب ديعس نإ 2

 نونلا فرح -
 8 رفاولا ينامالا نامزلا فيح يتلاح فيحت 33

 4 فيفخلا . ةياورلا حابم ٌيفصلا بحاصلا اهيأ - 35

 2 ليوطلا ىهالو امل ءاواللا يف هللا توجر 6

 | طيسبلا | هظفاح هظفحي راعشالا ىلع يرعشل امف 37
 13 لماكلا اهيونت اهيونت تلبقا ةريزجلا كلت -

 1 ميرسلا همع همأ افجو هابأ قع -

 م
 يناثلا قحلملا

 لادلا فرح

 80 ليوطلا دعد ىمحلا ةراح ىونلا موي اوعدوأ الود

 13 ليوطلا لطملا هزاجنب يلطمأو لصوب ينيدع - 2
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 ضارغالا بسح دئاصقلا سرهف
 فاطعتسالاو ٠ داجنسالاو « حدملا

 سلدنالا ذاقنال يصفحلا ءايركز يبأب داجنتسالا
 ذاسملت هلالتحا دنع ءايركز يبأ حدم

 يصفخلا لوطسألاب سلدنالا هداجنا ةبسانمب ءايركز يبأ حدم
 ءافشلاب هتكنبتو ءايركز يلا حدم

 ةياجب ةراما يلاوك ىيحي يبا ديلقت ةبسانمب ءايركز يبأ حدم
 ءايركز ابأ حدمب

 ءايركز ابأ حدمي |
 ءايركز ابأ جدع

 ةيبرغملا ندملا ضعب ةعيب لوصو ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي
 ةيصفحلا ةلودلل ةيسلدنالاو
 ىلع هضرعيو هيلع لئابقلا ضعب دوفو ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي

 نيدحوملا ةمصاع شكارم لالتحا
 ءايركز ابأ دع

 نييصفحلا حدم

 ةسرتفملا تاناويحلا ةبعالم ةلفح فصوو ءايركز يأ حدم
 راذعإ ةبسانمب يصفخحلا رصنتسملا ع

 ةياجب ريمأو دهعلا يلو ىيحي ابأ حدمي
 ءافشلاب هقنهيو ءايركز ابأ حدمب
 عايض دنع كلذو سلدنالاب داهجلا ىلع هثحنو ءايركز ابأ حدمي|

« 

 . ةحفصلا مقر : صو . ةديصقلا مقرل : ىف (
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 1191 56 | ل هيليبشا

 123|/ 51 1220 ........... سنوتل هئاجتلا دنع ءايركز ابأ حدمي

 1281 52 |2200 200 هنع هوفع ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي

 129] 54 | ل ل .. ةقرونم اح مكح نب ديعس حدمي

 13 | ا ل اوس قم ةياجب ريمأ ءايركز دهعلا يلو حدمب
 1391 62 | ةيسلدنالا ندملا ضعب ةعيب ةبسانمب ءايركز ابأ حدم

 143 46 37 دقق وفم نتا ين عل رهف ابأ فصيو ءايركز ابأ حدمي

 147] 64 |. ......... رهف يبأ يف ةبدأم فصيو ءايركز ابأ حدمي
 151] 65 ]ل :..... سلدنالل هدجنتسيو ءايركز ابأ حدمي

 154 66 |. 000 هدالوأو ءايركز ابأ حدمي

 15:9 |6741| كيفي وت يموما ان ل يصف هفطعتسيو ءايركز ابأ حدمي

 68-162 |... رصنتسملا هللا دبع ينال دهعلا ةيالو ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي

 166 69 |. رصنتسملا هللا دبع يبأل دهعلا ةيالو دانسا ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي
 1671707 ا هنع وفعلا رثا ءايركز يال نانتماو راذتعا

 169] 74 10 دمحم دهعلا يلوب عفشتسي

 1717 اا ااا ءافشتساو راذتعا

 18184( ةياج ربما رع ىأل دكجلا ةئلو داتسا سان ءاقركر ابأ حدمب
 185185 1 سنوتل هئاجتلا دنع نييصفح لا حدمي ْ

 190| 86 |. ....... سنوتل هيلع ىيحي يبأ مودق ةبسانمب ءايركز ابأ ءىنبيو حدمي
 1931| 87| سنوتل هيلع هدلو مودقب هئنبيو ءايركز ابأ حدمي

 199) 8 يصفخلا ريمالا حدم ْ

 202| 2 رطفلا ديع ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي
 205 93 |2222 سلدنالا دادرتسا ىلع هنحيو ءايركز ابأ حدمي

 211195 |. هم رمد لم يللا نبا ةعيز دتغ ءايركز ابأ حدمي

 21597 |, ةعاضق هموقب ارختفم ءايركز ابأ حدمب

 219 8 ءايكرابأ حدمب
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 هنع وفعلا رثا ءايركز ابأ حدمي

 هيضرتسيو ءابركز ابأ حدمي

 هدالوأو ءايركز ابأ حدمي

 ىيحي ابأ هدلوو ءايركز ابأ حدمب
 ةبطاش مآح يجرزخلا ىيحي نسحلا ابأ حدمب
 هنع وفعلا دعب نانتماو ركش
 هنع وفعلا دعب لانتماو ركش
 ةياجبل هتدوع ةبسانمب ىيحي ابأ حدمي

 ءايركز يبأ حدم يف
 هيلع ابوضغم ةياجبب وهو دمحم دهعلا يلوب عفشتسي
 هيلع ابوضغم ةياجبب وهو دمحم دهعلا يلوب عفشتسي
 هنع وفعلا دعب اهاشنا هلعل

 سلدنالا ذاقنا ىلع هنعيو ءايركز ابأ حدمي

 هنع وفعلا ةبسانمب نانتما

 ءايركز ابأ دع

 رصنتسملل ةفالخلاو ءافشلاب ةقنبت

 ءايركز ابأ حدمي
 ءايركز يبأ نم هنع وفعلل نانتما

 دمحم دهعلا ةيالو دانسا ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي

 7 هحدمو ءايركز يبأل ةيحت
 ءايركز ابأ حدمي

14013 

 01 : ءايركز ابأ عد

 سلدنالا دجنأ يذلا سنوت لوطسأ فصيو ءايركز ابأ دمي

 110 دمحم دهعلا يلوب هيلا عفشتسيو ءايركز ابأ حدمي
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 57 نائع هدلو داليمو ىحضالا ديع ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي

 100 يدحوملا ديعسلا وجبيو ءايركز ابأ حدي

 : رهف يبأ قئادح افصاو ءايركز ابأ حدمب
 هنطول هقوشو يجرزخلا نيسحلا يبأ حدم
 ءايركز ابأ حدمي
 ديعسلا وجبيو ءايركز ابأ جدع

 هل ةتبسو ةيليبشا ةعيابم ةبسانمب ءايركز ابأ حدمي
 0 ةتبس لهأ ةعيب يف ءايركز ابأ حدمي

 هدهع يلوب هيلا عفشتسيو ءايركز ابا يبضرتسي

 ضرم نم هلالباب هئنبيو رصنتسملا حدمي
 000 شين درم نب نايز ليمج ابأ حدمي

 ةيرملا ةعيب ةبسانمب ءايركز ابأ حدمب |

 رهف ابأ فصيو ءايركز ابأ حدمي

 ءايركز ابأ حدمب
 ناسملت حتفب هئنبيو ءايركز ابأ دمي

 ديعلاب هئنبيو ءايركز ابأ حدمي

 هفطعتسيو ءايركز ابا حدمي

 سلدنالا ذاقنال ءايركز يباب داجنتسالا

 برغملاو سلدنالا ندم ضعب ةعيب ىلا اريشم ءايركز ابأ حدمي
 ءايركز ابا حدمي

 هوفع هل اركاش ءايركز ابأ جدع

 ةساملجس ةعيب ةبسانمب ءايركز ابأ حدي

 هدهع يلوو ءايركز ابآ حدمي
 سنوتل هترايز ةبسانمب ءايركز دهعلا يلو حدمي
 ىيحي ابأ هدهع يلوو ءايركز ابأ حدمي
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 ىيحي ابأ هدهع يلوو ءايركز ابأ حدمي

 . ريخُألا اذهل دهعلا ةيالو دانسإ ةبسانمب ىبحي ابأو ءايركز ابأ حدمب
 ل . ءايركز 0 حدمي

 دلو دايدزاب ةريمع نبا فرطملا ابا ءىنهي

 ناريب ةعلق ىلع هبلغت ةبسانمب ةيسدلب ريمأ ديز ابأ حدمي

 نيو ءاملا لوصو ةبسانمب نيتفحلا ريمالا 5

 هنع افع امدنع رصنتسملا ةرضح يف

 لوالا قحلملا يل اهدعب امو هذه (
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 يسونبا طشم فصو

 ريدغ قشي لودج فصو



 ضيبالا درولا فصو

 . لالا قحلملا يف اهدعب امو هذه (
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 ةديصقلا مقر

5 

6 

8 

11 

12 

16 

117 

37 525 150 322 

39 598 151 322 

43 06] 167 359 

44 109 182 302 

53 129 157 415 

55 130 18 415 

74 173 199 415 

75 104 1 450 

79 77 27 456 

597 215 2 469 
99 

 يديلقت لزغ هنال لزغلا دئاصق نونعا مل
 يناثلا قحلملا يف 2 ةيخالا,' . لوالا قحلملا يف 27و 21 ناتديصقلا
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 نوؤشو قاوشأو تايركذ

 مورلا ضرال هجورخ ركذ

 0 و و ديز يا ةهديس عم ىراصنلا ىلا هءاجتلا رربي

 يدحوملا

 تايركذ

 بدألا عايض

 ملعلا سلاجم ةبحم

 ةعانق

 ةيسنلب بدن

 هناوخا ضعبل ةيحت
 ريدغلا يف هتايركذو ةيسنلب بدن

 هنطو ىلا نينح
 ىراصبلا دالب يف عايض
 كولملا ةمدخل مدن

 ةيسنلب هدلب وحن هقاوشأ
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 يناثلا قحلملا يف 1 ةريخالاو ,لوالا قحلملا يف اهدعب امو هذه («

450 

 32101 ما عمم وس سوو طفوا صم#ا قاوشأو تايركذ

 291113131 ا لا ينجاطرقلا ءزاح نسحلا يبأل ةيحت

 392011 ا ف وم وتلا ا راسا وسبل يلا هنطو ىلع هؤاكبو هئاسام

 53201 14:9 كوين وم لا هنطول هقاوشت

 2 ا 0 و7 ةساردلا تايركذ

 306 مدل ل ا ل قيدص ةباجا

 52711 عم ةبرغلا ىوكش

 9554:1100 | يي ا ا ا ل هنطو يكبي

 36:5 111 ل أ م ومو ا اج ات 0م ل نيو بحلا مومم

 392181 د ا هعبارمل هبدن

 39:2 |1831 كل هنطو يكبي

 0و8 ةيسنلب بدن

 4118 هسنا ىركذ

 414: |١194| ةفاصرلا تايركذ

 4161300 | وئام ا م ..... ةرهد بوطخ

 439] م4 عل ةيزاجحلا عاقبلا ىلا قوش

 44512131 1 ا منسم وجسم و وجا ...دوباظ جلا لكتو

 446: ١ 15 1 قل ص ماسلا ووو وال وسو قوم قرأو رهس |

 448 ١ الق | ةيمقب يو ”!! ضافخنا يف هردق

 45351( 257 | د طم ا قسوم مشا نايج ىلاو هقيدص ييحي

 0000 0 قباسلا قيدصلا حادلتما

 14481 31 يا 5222 يعالكلا هذاتسأ يف

 460 م . هموق ىلع دري

 461 ١ د3 511 417م ا سم الا يناجتلا قاحسا يبال ةزاجا

 همم قنا يع يومكم اور ل ماعم ع ا حا رو والم مكح نب ديعس بيجي

 406آ5 11 ا او نأ ام ا ا ا ل تايركذو قاوشا



 * ءاحجملا

 لوالا قحلملا يف اهلك ءاجملا دئاصق (



 ءاثرلا

 هيلع ازيزع فري

 ةأرما ينري
 اريغص يري

 ءايركز ابأ نري
 هئازعأ دحأ نري

 هتابيرق ىدحا ينري
 ةرامالاب رصنتسملا ءىنبيو ءايركز ابأ نري
 يعالكلا ناميلس عييبرلا ابأ هذاتسا يثري

 هيزعيو مساق نب هللا دبع يأ بيطخلا مأ يثري
 دمحم همسااصخش فري

 ىببحي يبأو ءايركز يلأ ءاثر يف
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137 

209 

2062 

215 

 2ؤ5

315 

3537 



 تايوبنلاو دهزلاو مكحلا

 ةرخلالا ليبس ايندلا
 معنلاب رفكي ناسنالا
 دوحلا

 ايندلا لع صرخ

 00 . يوبنلا عرضلا ىلا قوشتلا 0

 2111111111 يي بيشملا
 هدحو هللا ىلع لاكتالا
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 صا ق ص 3 ص ف ص ف
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 لمرلا وزجم
9 415 

148 
 39 رجزلا وزجم
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